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Felaketin saat bire kadar bilinçosu 
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Giresundan ilk haber 
119 

· BUGON 
Saat bire kadar gelen 

haberlere göre 

. Zelzele mıntaka-

1 

sındaki nüfus 
zayiatımız 

" Zelzele mmtaknsmdan gelen 
11 haberlere göre ölil ve yaralı 

lnikdiırnu §U vekilde tesbit et
tik: 

'l'ra.bzon 
\'akfıkeblr 

1 
Sankı~la 
})(,Tik 

llııflk 
Sıışehrl 
'l'e.rcan 
Ordu 
l'okat 
l;rbııa 

Samsun 
Ç.arş:unba 

Amasya 
lınyburd 

Gürnü~hane 
Yozgad 
Gireflun a 
Zara 
'.l'ıırhal 

Yekün 

Om Yaralı 
2 6 
.( 85 
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43%8 580 
Erzincan mmtakası bu ye

kfına. felaket merkezinden he
nüz bir cevab gelmediği için 
dahil edilmemiştir. Fakat ge
len haberler nUfus zayiatının 

ınaalesef asgnrl yUzde 50 ile 
liizdc yetmiş arasında bulun
duğunu bildirmektedir. Erzin
can vilayetinin umumi nüfusu 
Go.ooo kUsur olduğuna göre 
bu acıklı rakamın dün yazdığı
ınız gibi 30 bin ile 4.2 bin ara
Bnıda oynıyacağı tahmin edile
bilir. Yüzde elli ile yetmiş 
nispeti eğer nefsi Eruncanm 
17 bin kllsur nUfusuna göre 
hcsab edilirse knyıbnnız 8500 
lle 12 bin arasında olmak la
ııtndıt. Knt'I vnzlyet Ertlncan
ı. ınuhnberelerden sonra anla· 
Şılabilcccktir. 

" 

11!0 Trnr'han '\'l'Tdiği l>Ddfrilen Glreımnnn unnımf görfüın,u ... 

Son 24 saatte 7 
zelzele daha odu 

Rasathane felaket yerine bir tetkik 
heyeti gönderiyor 

Zelzele hafifliyerek altı ay 
daha devanı edecek 

Kandilli rasathanesi mildlirlü
ğünden bugUn öğle üzeri aldığımız 
malQmata göre, son bir gün için
de sismograf A.letleri daha yedi 
zelzele kaydetmJşUr. Zelzelelerin 
merkeıi de yine felaket mmtaka
sıdır. Bu hareketlerden en §iddet
lileri dlin saat 16 yı bir dakika ge
çe ve saat 18.44 de olmu,tur. 

Bu hareketler oldukça kuvvetli 
olmakla beraber ilk hareketlerden 
hafiftir ve büyük tahribat yaptığı 
zannedilmiyor. Son hnreket dün 
gece yansından sonra saat bire 
doğru kaydedilmiştir. Rasathane 
mildürlliğil vaziyeti gnzetemlı:e 

şöyle izah etmiştir: 

- Gittikçe hafüleıımek ve sey
rekle3ffiek lizere fel!ket mmtaka -
smda dalın. boş altı ay hareketle
rin devamı muhtemeldir. 

Bu tali darbelerin btiyllk bir e
hemmiyeti yoktur. Zeh:elo mmta -
kası .istikrar kesbettikten sonra 
hareket olacaktır. 

Ba§ka yerlerde zelzele olup ol
mryacağmı kestirmek fmkansızdır. 
Son zelzele felaketi yalnız bütün 

.dünyayı mliteessir etmekle kalma
mış, ilmi mrı.hnfili de son derece 
a!Akadar etmiştir. Çünkü .son bir 
asırda memleketimizde bu derece 
~iddetli bir zelzele olmamıştı. 

l!tanbul rasathane müdürlüğü 

wb:ele nunttıkaamda tetkikat yap
mağı dü~Unmektedir. Bu husustaki 
etildlerin. çok ı:aman kaybetme -
den yapılm~sı lcab ettiğinden nakil 
vasıta.er temin edilince buradan 
bir heyet gönderilecektir'.,. 

Edren1itte de 
çaylar taştl 

Zeytinliçayı köprüsü 
yıkıldı; üç nahiye ile 

muvasala kesildi 
Edremit, 28 (A.A.) - Düt? 

gece yansından beri yağan §id
ldetli yağmurlar ve lodosla dağ. 

!ardaki karların crimeğe başlama. 
sı yüzünden çaylar taşmış ve bu 
arada Zeytinli çayı köprüleri yı-

(IJe\&mJ 4 dncüde) 
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Erzincan k.u.rhanlar 
nü.fusun yü~de 

50-ile 70 i arası n da 
Amasya ; Sıvas, Gümüşhane ·, vilayetlerinde 

zelzele fasılalarla devam ·ediyor 

ilk iki . .ren Erz. -
cana vasıl o 

ilk yaralı treni Erzin
candan hareket eti 

Ankara, $0al 12 (HUMl3i muha. 
birimizden tele.fonla) - Son da
kikaya kadar buraya gelen ma -
llimata göre, Eskilerden ba~ka 
yeniden Amasyacla 707 ölü, To • 
katta 800, ölü, Sivasta 125 ölü, 
Gümü~anede 35 ölü, Orduda 22 
ölü, Yozgatta 30 ölü te!!bit edil _ 
mi~tir. 

Bu rakamları, evvelki yekftnla. 
ra füive etmek l:lzımdrr. 

Şimdiye kadar hiç bir haber a. 
lınamıyan Gir~n villyetinden 
ilk haber bu sabah gelmiştir. 

(Devamr 4 üacüde) 

Spor klüplerimizi 
felaketzede·lere 

yardıma çağırıyoruz 
Hasılatı tamamen felaketzedelere 

tahsis edilmek üzere 

.......................................... , Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 

M · L L "I Ş E F l Vefa, Beyoğluspor ve Şişh arasında 
1 ,iki hafta sürecek bir yardım turnuvası .. 

IOiYARBAKIRDA j ediyortız (Y ... u 2 ôncide) 

Cumhurreisimiz 1 
Elazığda ziyaret ve 

: tetlıiklerde bulundular f 
(\'am-ı 4 inctid~} 

··~ 

N · Milli ıstırap ve 

Zelzele mmbbsma dahli kualanmmla.n Kemah 

Erzincan ....................... 
Yaz.an: Ur • .Kasım Adual 

(Yan 3 belde) 

Macar trençftl'01 talcrnmın ild bt-kleri Doktw Soyalc Poh:ar, n 
nMfiuır S-trforlat·r, Doktor Saruıi, 

.(Y ... ı 6 ,IMWe) 
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1 Vatandaşlar felaketzedelerin l 
yardımına koşun ı 

Milli yardım komitesinin ~ 
millete beyannamesi l 

.............................. J 1 t 111. 

Ankua, 28 (A.A.) - Milli yardım komitesi bcyannam~i: 
Misli bu memlekette hatırlanmayan bir zelzele bir kıstın vita. 

yetle.rlmi%de korkunç tahribat yapmıJhr. Erzincanda yıkılmadık 
bina blmaımıtır. Şehir dümdüz bir harabe halini a.Inuıtrr. Diğer 
buı villyct ve kaza merkezlerimiz: ve k6ylcrimiz dahi afetten •le. 
rece derece müteessir olmuştur. 

Eıı fecil bu afetin bir çok vataıidaş hayatına rnal olmasıdır. 
;an kayıbmın ve yaralı aaymnın hakild miktinnı henüz bilmiyo· 
rus bu dakikada cümlenizi !etiket kurbaıılannın hatıralarını an. 
mağa. dul öksüz: ve yuvasız kalmış olanların büyilk ıztrrabmı dü. 
tUnmeğe davet ediyorum. 

Jl'ellket haberinden derin bir teessür duyan Cumhur reisimiz 
ve Milli Şefimiz, derhal en seri ve en etraflı yardım t«lbirleri alın
maaını emretmişlerdir. 

Cumhuriyet hilkilıncti daha ilk andan itibaren mliteat:ldit aıh. 
ht imdat, mal.reme ve yiyecek trenleri tahrik etti. !ki vekilimiz: bu 
sabah Ankaradan zelzele mmtakasma gitti. Aynı tc~ssür içinde 
bulunan Millet Vekillerimiz, dünkü içtimalarında benim riyasetirn 
altında bir milll komite teşktJ ederek milletimizin de yüksek yardı. 
mma milraeaat edilmesine karar verdiler. Komite bugün Anlcarada 
tqekkill etti Bütün v:il!yet ve kua merkezlerinde ide hemen tubcler 
bruJacaktır. 

Vatandaılanmm nakid ve eıya ianesinde birbirile müsabalta 
edeceklerine aall tGphe etmem. Facianın ıztıraplarını a.neak ıüratli, 
toplu ve umum! bir yardım seferberliği ile hafifletebiliriz. 

Unutmayınız ki, binlerce vatandapmu kara k1f ortasında 
~lar ve her tilrlll eıyaya muhtaçtırlar. Devlet harabeleri 
mlmureler halim getirecektir. Fakat fel!ketzedFleri inşaat mcvaimi 
.ıclinceye kadar aoğuktan, hastalıktan, açlıktan muhafaza etmek ve 
*mdmna.k Türk Milletinin en yüksek anane ve fuiletlerinden 

olan tesanüd ve yardımlaımanrn mihtcana bir misalini göstermek 
mevkilrJdcyiz. Fellkete uğrayan vatandqların ümidi devlette ve 
.Ulerdedir. Milli komitenin ve ıubelerinin etrafında toplan.mu. 
9'bade1hk vuüeaiııi yapınv 

Yardan Komitesi Rei1i 
Abdülhalik RENDA 

Hm vilayet Te kazalarda birer yardım komitesi 
teşekkül etti 

B8yilt Mmet 'Meclisi reisi ve Milli Yardım Komitesi Reisi 
Mustafa Abdülhalik Renda, bilumum vi.ayctlcre komitenin faaliyeti 
hakkında q&ğıdald tamimi g8ndermi§tir: 

1 - Fellket gören mmtakalara halkımızın ilk Acil yardımları· 
il yetiıtirebilmek maksadile Büyilk Millet Meclisinin gösterdiği 

lüzum üzerine merkezide riyaaetim altında bir Milli Yardım Komi. 
tai tqeklrill etmiı ve ite bqtaınııtır. 

2 - Merkez komitesine bağlı olmak Uzcre mahillinin en bUyük 
IDill«iye memurunun teabit edeceği zatlardan mürekkep olarak 
ber villyet merkezinde azami yedi ve kaza merkezlerinde de bc§er 
tifiUk birer komite tetlı:il edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partiai 
te§lı:ilAtile Kızılay tetkilatı mevcut olan yerlerde bu tetck.küller 
rei&lerinin komite azası meyanına mutlaka alınması tesbit edilmi§. 
tir. 

3 - Hu komitenin na.kdt vev aynt temin edeceii tekmil tober. 
ruatı makbuz mukabilinde en yakın Kızılay tubesinc tcalim etmem 
'ft her defald tcalimatımn bir listesini de -derhal ve dofrudan doğ. 
raya merkez komitesine göndermesi mUna.sip g<Srülmilttür. 

4 - Halkmumı bu vadide g&terccefi malilm olan y\lksek 
lluaaaiyettcn mahalli yardım komitelerince en verimli neticeler 
alınabilmesini temincn batta valilerimiz olduğu halde her mahal. 
lin en büyük millkiye memurunun komlteler meaaia.ini yakından 

takip etmek ]Qtf unu esirgememelerini ve komitelerin tC§kilinde de 
azami derecede ıilrat iltizam etmelerini bilhusa rica ederim. 

MSütb sabah gazeteleri bugünkü hapnakalelerini milli bir 
ellket halini zelzele laciaıma tahıis etmit bulunmaktadll"lar. 
Milletle hilkumetin elele yererek felakete airayan vatan parçumırı 
zbıalwm dindirmefe çalrpnak lüzuvmunda müttefiktirler. 
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Tötonya klübü 
.kapatılmadı 

Emniyet Müdürü W. M. 
C. A nın aeddi 

sebeplerini izah ediyor 
W. M. C. A Amerikan genç 

hristiyanlar cemiyetinin, kap:ıtd -
dığını dünkii nO~hamı:ııxia yazmrt" 
tık. 

Emniyet Müdürü Muzaffer A. 
kalın, bu hususta gazetemize §U 

iiahatı \'ermitşir: 

··- Amerikan genç hristiyanlar 
cemiyetinin kapatılması, cemi • 
yetler kanununa aykın hareketle • 
rinden ileri gelmiştir. 

Kapanma scbep!cri şunlardır: 
1 - Cemiyetin merkezi yurd 

dı~mdadır. 
2 - lsminden de anlaşılacağı 

üzere din propagandası iştigal 

mevzuları arasındadır. 

3 - Bu teşeJCkülün umumi he· 
yetine i~tirak hakk, yalnız mües
sislerl için tanınmıştır." 

Enıniret müdürü, Yüksekkal -
dmmdaki Tötonya Atman klübü. 
nUn kapatıldıltna dair bir sab:ıh 

gazetesinde çtkan haberi tekzip e • 
derek bu klüp hakkında geçenler
de yapılan mutat murakabeden 
b.ışka hiçbir muamele me\·cut ol
madığını söylemiştir. 

Bir casus 
9 sene hapse, bir sene 

sürgüne mahkUm oldu 
İki yabaıicı devlet hesabına casus. 

luk BUÇUe blrlnc1 ağır ceza mahke • 
mca!nde muhakeme edilmekte olan 
AlAetUn Haydar adında bir adam 
hakkmdald karar blldirl.lm1tUr. A1A • 
ettbı Ha)'dArm bu devletler aet.aret • 
lerile aıkı tema.ıılan, Tunceli byanı 
mraamd& yanında bulwwı bir harl. 
tadan, ~Trakya manevraları eaııumd& 
~Uğt totogra.tlardan, memlekete 
gelea ~ •yrsma, Umandan ge. 
llp ıeoeu harp geırıUerlDe da1r top • 
ladı#J ve bu Ud ecnebi memlekete 
g&ıdennel:i t.aaarladıtı maIOJı:ıattan 

caııuatuk BUÇU sabit olmUf ve neUce. 
de 9 sene Od ay afu' h&J*!, :12:1 Ura 
para cezamı& ve mahkOm.lyeUDf bf -
tlrdlkteıı sonra bir ııene Çakı:rıya 11U • 
rtllmek ce%UID& mahkOm edilmiş ve 
ga,.nmevlruf muhakeme ed1ldlği itin 
derhal le.kit olUDJnUDtur. 

Bir ziya' 
t.tanbul Belediyesi mesbahaa dok.. 

toru mUtekatt m,tral&y operaUlr Bay 
Adil Kamertan'm dUn aa.bah aa.a.t do. 
kuzda tedavi edilmekte olduğu Cer_ 
rahpap butıUıeainde vefat ettJfl.ni 
teeeııOrle haber &Idık. Jduharrtr ar • 
k~lamnızdan Fikret .A.dllln babuı 
olan Bay A.dll Kamertan bayı:nıever, 
ldmll bir insan, tyt blr aile nla1ydl. 
Btr mUddstUr k&lb nsUtnıtı çe. 
ldyordu. Vetab aaytattaııdır. 

Cenazul bug11D Cerrahpap huta. 
nulnden kaldrnlacak. naman llfle • 
yln EyQp Sultan camilnde kılındık • 
tan llODra oradaki meza.rtıta nakil v• 
de!nolunı:nu:Jtur. 

Merhuma rahmet dller, Fikret .A.df. 
le ve &Dealne tazıyeUerl:nhi beyan 
ederiz. 

Bum Birliği latanbul 
mıntakasımn kar~n 

Basm Birliği İstanbul mmta. 
kası heyeti dünkil toolantısmda, 
balo hasılatından bir kısmmm 
r.elzele f eliketzedelerine tahsisi. 
ni kararla§tırmıştrr. 

Mehmet Akif 
ihtifali yapık:f ı 

Dün muazzam bir kütle 
merhumu hürmetle andı 

Büyük mll!l pir Mehmet Aktfln 
61UmUnUn UçUncU ytld~ntımU mllıl& • 
aebeUle diln blr lhU!al yapılDUftır .• 

DUn aabab ısa.at onda lhU!aldıt bu • 
ıunm&k U:t~re Ankarada.n gelen tale
be heyeU lle Unlverslte gençleri ve 
merhumun bazı arl<ada~lan pirin 
kabrini >:lyıırct elml§lerdlr. Kabre 
çelenkler konulmu;ı, merhumun te • 
zam. yüksek nh!A.k ve eeclyeıd bak • 
kmda E;ıret Edlp bir nutuk 91Sylemif, 
bundan M>nra Ankara.dan ıeıen be • 
yetten NecaU Şeren 'kabrtn bafmda 
ht-yecanlı bir hitabe lrad eylemt=Ur. 
Merasime lsUklAl ~ile nihayet 
vcrlln:ı4'Ur. 

A~m 3aat ıs dt de llnlveralte 
konfera.nıı ıııılonunda bU,}1lk blr top. 
la.ntr 3-"&Ptl~tlr. Toplantıda Qnlver
Bfte pro!c~rlcr1ndcn bll§ka kalaba • 
lık blr talebe kUUW!e Ald!l ııcven. 
lcr vo meraaime ltUrak etmelıt Qze_ 

re Ank&radan gelen talebe heyetl 
ha!ll' bulunmll§tur. 

Jderulme ~ep bir ağll:da.n aliyle _ 
nen t.Ukl&l m&rJI fle tıeıiıtım'I ve 
mUteaklbeıı bUyQk vatan plrln1n ha. 
tmuıma hürmeten bir dakika ayale • 

ta amrot edllml~r. 
Bundan aoııra profe* All Nihat 

Tarlan f&lrln edebi ıahalyet1 b&kkm. 
cm btr konupxıa yapmıttır. AU NI • 
hat, kODUftD& 'Yut!Nlnln ancak bir 
altpm evvel kendlııtııe vertlm.lt ol • 
duğumı, bmı~ fQkranla karftJamalda 
beraber, bu eebepten. mukaddee p. • 
trın p.n ve preflne 11.yık owı btr 
musahabe yapanuyac:atmı blldlğtnl, 

fakat herkeatn onu keıı.cıı.fnden de_ 
ifil, kendi kalplerinden duyaca]darmı 
ııayllyerek konupıuma befl&m'I 
ve merhumun Jıayatmı g6sden ıre · 
çirml§Ur. 

Bundan sonra Jnılruktan Necdet. 
telseteden Suad mnn pırtn edebi 
laymetlDl .,.. gençlik tızertııdek! te • 
sirtnl anlatmlflardır. Kerbunnm ti . 
lrlerl okunarak lhUt&le ııthayet Te • 
rDmfft.lr. 

Feri köyünde 
bir cinayet 

Bir amele arkada.tını 
kama ile ağır yaraladı 

Dlln nkşam Feriköytlnde bir a
damın ölilm hallnde yaralanmasUe 
neticelenen bir va.ka olmuştur. 

Feriköyllnde Yumrulu sokakta 39 
numar&lı evde Vell oğlu mezarcı, 

Aziz ve apıele KAmll lalmlerinde 
iki Jdel oturmaktadır. Dün gece 
bu iki fa}ııs araamda kavga çık -
mış, amele Klmll mezarcı A%lzl 
kamayla kammdan yaralamqtır. 

Yaralı baygm bir h&lde Şl§ll 

~uk hutaneslııe taldırılouftır. 

Adliye doktoru Salih H8flm bn 
sabah haataneye giderek yarahyJ 
muayene et:m!ftir. Am1n haya.b 
tehlikede bulunmaktadır. 

Va.kadan sonra amele KAmll fi
rar et.mla. henn.z bulunamamıştır. 
Poll.s tarafından aranmaktadır. 

Bir kapıcı kömürden 
zehirlenip öldü 

Beyoğlunda Şehld Muhtar cad
desinde Şirin apartmwıı kapıcısı 

25 yqlannda Mustafa oğlu Ali 
dün sabah odamnda ölll olarak bu
lunmuatur. Tahkikatta Allııln ge
ce yattığı odada mangal bulundur
duğu ve k6nıUr çarpınaaUe zehir

lenerek öldilğU anlaşılm11Jtır. 

Yağ ihtikarı ve 
fatura işi . 

Yağ fiyatlannı yükael
tenler §İddetle 
cezalandınlacak 

1Uıa1At bJrllği mah~ttnl alacak o.. 
1&n idh&lAt limited §trkeUerinlıı idbal 
edecekleri .mallar gelinceye kadar 
stok saklıyanlar ellerindeki malı ala. 
cak olanlara fatura '-ermemektedir • 
ler. 

Birçok perakende satıoıar için de 
fatura a!mamam•ktadır. Ve ıııra.r e. 
dfldfğt takdirde mD,terlııln ın&1ı &1Jp 
almamakta aerbeat bulundutu söy • 
lenmektedir. 

Bazı bakkalla.nn temmuz ve aııw
toe aylarmda 80 kuruştan aldıktan 

Urfa ynğlarmı !ırsnttan lsWade gay. 
nıtllo 150 lrur.ışa kadar çı:kardıklan 

an18.§tlmıı ve bu huswıta csnslı tet • 
klkata ba§lanmıştlr. Yat yerli mah. 
.U:tımlb olduğu fçln sebepıı~ )ere 
tlyaUan yükseltenler §fddeUo ceza • 
landmlacaklardır. 

Balkanlarda kar tren 
yollarım kapadı 

Dün Bu1garistıendaki §iddetli 
karlar yüzünden tren yollan ka· 
panmIJtır. Böylece A vnıpa ile 
tren mfuıakaatı altı saat kadar 
inkıtaa uJradığmdan bugQnkil 

semplon ekspresi öğleden aonra 
gelecektir. 

Sut fabrikası 
iki fabrika Franaız 

firmasına 104 bin liraya 
yapbnlabilecek 

lat.uıbulda ..ıt tabrUwıl kurmak 
için bir Franmı ttrmuı beled11919 
mnracaat etml§ \'e fabrika pıa.nıa • 
nm •ermJ§Ur. Bu teıd.l&tı yapmak i
çin ftrma 1 rnllyon 200 bin frank la. 
temektıedlJ'. Fabrika taltu aureWe 
Tl1rk parulle 62 blıı, dövtzıe olursa 
83 bin liraya yaptlabilecekUr. Bele • 
di,-e lld fabrika yaptm:nak s.temek -
tedtr. Bu takdirde lld fabrikalar ta • 
k.u yoluyla 104 bin liraya maJ ola • 
bllecektır. Tekllt bug1ln belediyede 
yapılacak bir toplantıda teWk olu· 
nacaktır. 

Koçuk Sahir 
Haberleri 

* Yılbqı ı>fyanko ke§ldeahıe aft 
bam1ıklar bltmlfUr. Piyanko pazar 
günü al<J&mı 8&&t 20 de BeYothmda 
As?! si.nemada çekllecekUr. Kazanan 
numaralarm radyo ile tlAnmı temin 
edecek tedbirler almmıgb:r. 
* Kumkaprda Yeni okul aokalmda 

oturan Mercanda k&lıvecl Hehmedtn 
kahvesinde Cevad. Mehmet All, Ta. 
blr, Ahmet ve dlğer Mehmet kumar 
'>ynarlarken yakalanmlflJı.ı'dır. 
* Amavutkôytıııde Mehmet lsmlıı. 

de birini ktskançhk ve alacak yQztın_ 
dem 81dtıreıı Musta.ta ağır ceza malı • 
'kemezıtnde S 11eno bapae mahka.m e -
dilrnlgUr. 

• Satye davumm mub&Icemeıdne 

dQn birine! ağ1r ceza mahkemesinde 
devam olunmuş ve bir kmm phit_ 
ler dtnlenml.§Ur. 

Dtınt-U mulı&kemenln nıllhlm bir 
kısmı Retli Bayar taratmd&n bir zarf 
içinde Malik Kevlcepe ve ondan da 
1.vukat Atıf ÖdW tara.tmdan yollanı. 
yormuı ırfbl avukat Ekreme g-~nde • 
r1len 4 bin Ura hakkında phlUerln 
malOmatmm tesb!tlne tahsla edil • 
mfştlr. 

* GUnı!e sekiz saatten tazıa c:aırş_ 
tırılan eotarler eeferden tnenedllmlf. 
lerd!r. 

Sil~ijYu HJjlJGR v~eENlE 
1.~ BuLv~M41C vu11e:ş4 

J<4 DO~l:l'I '5,-DGUM I 

ı~T6 BEl.t 4111 POI.,~. 
$104 O MINTl~~/)JI Jll5). 

~lflı ~öllDU~Cl..v'1 .Y.f 
ll•R. y•Rı vo~... . 
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Spor klüplerimiıi 
felaketzedelere 

, yardıma 
çağırıyoruz 

Güzel yurdumuzun bazı yerlertııi 
bir harabeye döndüren n blıalero' 
va.tanda§unmn öliimllne sebeb "' 
lan zelzele fellkeU yurdun her ~ 
rafmda bUyilk bir teesatlr uyandd" 
dl. 
Şu dakikada binlerce ftlan~ 

mız. çoluk. çocuk, gen~ lht111' 
kara kıl ortaamda barmacall yeı, 
yiyecek ıey ve giyecek mılz_... 
den mahrum olarak perlp.n bir .,, 
zlyette bulunuyorlar. 
1nsanhğm ~e vatandafhim tr-' 

ettird1ğ1 blrind nstfe fellkeaecl' 
kardetlerlmlzbı yardımma hiG .,, 
kit kaybetmeden kopnak ft il• ~ 
pimb ellmizden geldlit kadar 1"' 
dım etmektir. 

Bu maltaatl& guetem.b ~ 
sporcu gençllilııe tu teklifte bu1t" 
nuyor: Galatasaray, J'ener~ 
Betiktaı, Vefa. Beyofluapor .. 
şıeu Jdllblerln1n lftlraklle Dd ııJ" 
ta 8Urecek bir ''yardım tumun"' 
tertib etmek. Bu turnuvadan eli' 
edilecek hasılat tamamen felü_. 

zedelere verilecektJr. Bu tunı
lçin fazla mal~tı yamı v~ 
ğiz. Klllplerlmlsbı biç vakit b1" 
betmeden bu hayırlı il için ~ 
temiuı ıqUracaat edecekleıiadel 
ıllphe etml)"Onız. 

Cezalandınlan 
bakkallar 

Dlln ,ehtrde ekmek ut.uı dl1Jdd.I"' 
lar umum! bir tetU,. U.bl tutuıJJSııf 
Te bunlardan 11 kurup. ekmek •t • 
tıklan anlqılan T&lulmde ~e/J 
80ka#mda bakkal Lazarl ile TopçO • 
larda All Rıza, Şebltmuhta.r mabll • 
leainde Sanlyenlıı ekmek satma rtl' 
aaUyeleri ellerinden almUll§tır. 

Belediye eeyyar ekmekçilerin ~ 
re g~tUrdükleri ekmekler için bir P' 
nıt fazla para almalarına moaaı" 
etmlyecekUr. Fırmlar mm~ 
eıı uzak semtlerinde dUkkA.nlar aG • 
malt mecburl)'tltindedlrler. DOJdd' 
açmıyanlar elarekler1ni ta~ 
vuıtulle be,.gı;le m.mt.a.k&larmlll O' 
zak k6felerl.ne kadar &'Ötürilp atuf• 
maktadırlar. 

Un nyatıan dUomele bqladıtı 1 -
çl:ıı ekme-ğe ı:am ;yapı:lnuyacaktır. -Ekmek fabrikaaı İçİıl 

bir teklif 
Blr İtalyan tirm&Sı beled1ye79 .._ 

mek fabrikam inl&a1 için tek11flel'cl' 
bulunmU§tUr. Bu tekllt a11ka,,.....t 

tarafmdan telldk ed.llmektedir. 
Firma, Uç Up fabrika 1DfUDIS tel"' 

ut etmf§tir. Bunlardan biri G bin. tJJ
tert OD be§ bin, UçUncllllU de 615 lılf 
kilo ekmek im.al edebilecek bllyO ' 
Ul.kte olacaktır. 

---0---

Deri ve pirinç fiyatlatt 
dütmeğe başladı 

İhUk!rla mücadele için abll-' 
tedbirler1n ilk mtıabet net.ıcelert 16" 
rU§UlmU§, muhtelit maddeler uaerlO • 
de tlyat du,tıklUkleri kaydedllm.lfU1'' 

Bu meyanda dert flyatlan 96 ~ 
ru§tan 7:1 kunJ§B kadar dtıpıa,ttı'• 
Dlğer taranan plyuada futa mdı " 
tarda pırtng geldtflndeD fiyatta ett1J' 
dtulc a • ' Jcuruoluk bir dllfQkllk ,&' 
rWmU,tUr. 

Bir otobüı devrildi 
DUn 18 yolcu Ue tehrtmJzdell Lll ı 

leburgaz& hareket eden p6r KeJI ' 
met Aalanm ldarealndeld otobUI P.. 
kırkOy emrazı akliye hut.uıesl d " 
varmdan geçerken ufal t Yol tızetlll' 
de kaynuf " devrilmlfÜJ'. o.m1sııs' 
net.ıceıdnde yolculardan bir kadm ,.O.. 
ztlnden, bir erkek de dlzlerlndeu ya • 

1 
r&l&nm16lir. Yaralılar .emrazı akli)'' 
Nıltı.,...,.de t.da.t ......... ... 
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Milli ıstırap ve Erzincan 

inlandiyada bir meydan 
~~ muharebesi ı-.. PAP·A--· 
~ İspanyada hariciye müsteşar
' a tayin edil<>n !spanyanrn 

"KalpJerimizde binbir hahra ile 

askeri şeh 1 r ... ,, yaşayan tarihi ve 
Yazc.n 

Şu ande büyük Tüı·k yurdunda 
tarihi bir (Pompei) harabesini 
gösteren ve semaları binlerce va
tandaşın feryad ,.e eninlerine 
makes teşkil eden Erzincan, hakiki 
saadete ancak geçen sene bu sıra
larda kavuşuyordu. Gerçi o, yük
sek karlı dağlar arasındaki cennet 
ovasında memle~et mikyasında şe

refli bir tarih ve bilinen, ismi her 
gün yüzlerce Türk tarafından tek-

Dr. Rasim Adasal 
cilvesi olarak kara topraklara 
giimdürdU~ü general Halis velud 
Erzincanm yetiştirmiş olduğu gü
zide çocuklarından biriydi. Erzin
can kendi sınırlarından şark hu
dudla rına kadar geniş bir yurd 
bölg~sinden şerefli Yazifeler alan 
bütün ordu mensublarmm içinde 
oturmuş \"e suyunu içmiş olduğu 

çok mühim bir milli istasyon hük
mündedir. Bu itibarla bugün bü
tün vatanla beraber onun tatlı ha
tıralarını kudsi semboller kıyme
tinde olarak taşıyan büyük Türk 
ordusu şu anda bu Larihi ve aske
ri beldeye, bu belbaht ve muztarib 
yurd köşesine karşı bütün kalbile 
müteveccihtir. Daha üç ay evvel 
memleketin bütün köşelerinden Er
zincanın askeri okulunda fcyzalıp 
kahraman bir yurd müdafii olma-

1 
sefiri Peche'in yerine Ma

A.meria Escandon tavin edil-
ir. • 
Şanghaydan bildirildiğine gö

'lazartesi sabahı bir tedhiş hare-
Vukub~ulmuştur. Ung • Şin -

~ taraftarı iki kişi meçhul bir 
'14 tarafından öldürülmüştür. 
:tlUn .Tapon aleyhtarı teşkilata 
1 
5Ub olduğu zannediliyor. 
23 kanunuevvelde nihayet bu
.harta zarfında İngiliz kaçak 

i Almanyaya gitmekte olan 
, i ton eşya mlisaderc etmiştir. 
~ banimarkah tayyareci Frijse 

td ve Fredric Rasmussen, 
andiya hava ordusuna yazıl

\ ardır. 
l\oJombia sahillerinde mahiw~

ilıeçhul bir harb gemisi görliı
Ve hadise alaka uyandırmış

li'ilhakika Amerika hükümeti, 
tton destroyerinin Turbe sahil. 
de dolaşmakta olduğunu ve 
t geminin Kolombia kara su -

lıa girdiği zaman nizami beya
Yapmakta zuhul etmiş bu -

~lığunu Kolombia hükfunetine 
t 11'nliJ? tir. 
~ Müttefiklerin lıarbin bidaye
~nberi iktrsadi şartlarını göz
geçiren Journal of Commerce 
·or: 

~!'ansız ve İngiliz ekonomileri -
dört ay harpten sonra hemen 
en normal kalması, bu iki 

~lekelin uzun bir harbi karşılı
k vaziyette olduğunu göster -

'<ledir. 
~ Vaşingtonda neşredilen resmi 
~tistiklere göre, Birleşik Ameri
l devletleri 1939 teşrini.sanisinde 
43.ooo dolarhk harp malzemesi 
ç etmiştir. Bu ihracat şu su

~le ayrılmaktadır: Kanada 540 
dolar, 1ngiltere 701 bin, Fran

~ 2 nıilyon 149 bin, Hollanda 927 
Ve Arjantin 221 bin dolar. 

ı\ınerika hükfimeti B\'ni zaman
?arp levazımı ihracı. hususunda 

!'ilen ruhsatiyelerin bir listesini 
lleşretmektedir ki bu liste aşa
aki siparişleri gösteriyor: A
traıya 4.170.000 dolar, Kana -

~-2&0.000, İngiltere 14.970.000, 
\ ııa 95.579.000 dolar. 
. Flomadaki Amerika sefiri, 
~teki Amerika sefiri ile görüş
~ Uzere Paris'e vastl olmuştur. 
?'t l3eynelmilel sinema müsabaka-

bürosu, birinci mükalatı Ro -
it Roch Alman filmine, ikinci 
llltaratr Fin du jour Fransız fil
ııe, üçüncü mükafatı da The 

1ıı.r F'ea thers İngiliz filmine ver
Ştir 

~ Bir İngiliz muhribi tarafmdıtn 
. ~p olunan bir Alman ticaret ge

.ı San Lvcar de Barrameda ya-
~llde karaya oturmuştur. 

;ı- .~yrd keşif heyeti azasx. büyük 
~Ukseklikte hava şartlarını bil
ek i<;in telsiz telefon tf'sisati. 

. ll'ıUcehhez balonlardan istifade 
Yorlar, 

~"' 1ş saatlerinin değiştirilmesini 
0testo için grev yapan Bel<;ika 
llden işçilerinin adedi azalmıştır. 
l'e'>'cilerin yüzde sekseni işe tek
~ başlamıştır. 
. :Polonya. hükumeti nezdindeki 
~tiik elçimiz Cemal Hilsnü Taray. 
bonya reisicümhuru tarafmdan 
uı edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri 
lrnan hücumbotlarına 

taarruz etti 

Bir Alman 
ınuhribi yaralandı 
4 ndra, 28 - Amirallik dairesi, 
~ bir İngiliz deniz tayyaresi ta
fından iki Alman torpido muh
bı ile 11 Alınan hücum botuna 
l'§ı yapılmış olan hücum esna -
da torpido muhriblerinden biri

e isabet vaki olduğunu bildir
E!lttedir, 

İltinci muhrib, deniz tayyaresine 
aı-şı şiddetli bir ateş açmışıı;a da 
l-)·are salimen hareket üssüne 
\'det etmiştir, 

'·Deniz Kurdu·· 
'ltııan tefrikamm bugünden Hib:.ı
eıı ht>~lnd ayfamı7.ın ilk &ütunla · 
11tla. buJacaksmız. 

250 Fin kayaklı askeri şimendifer 
rip etmek üzere Sovyet arazisinde 

yolunu tah
ilerliyor 

·falya krahnr 
z,yaret etii 
Bu hadı sa 69 

seneden ı erı ılk ciefa 
Finlerin cüretkar bir teşebbüsü 

Murmans~ damiryoıu kes · ıecek l val<ı o.uyar rarlartan çalışkan 

beldeydi. Fakat 
ve neşeli bir 

Cumhuriyet reji-

Riga, 28 ( 11.A.) - Röyter a -
jansının haber \·erdiğine nazaran 
Finlandiyalılar prşa·111xı günü 
Finlandiyanın şimalinde vukubu
lan büyük meydan mu!1arebe3i 
esna,mda 5.000 Rus e;;ir etmişler
dir. Akşam geç vakit Hclsinkiden 
alınan bu haber, om1anların, Rus 
ölü \ e yaralılarile do! u olduğunu 
ilave etmektedir. Finlandiya p!a -
nının Murmansk demiryolunu kes 
meğe matuf olduğuna dair hava . 
dis yine Helsinkiden tekzip edil -
mektedir. Finlandiyanm gayesi 
söylendiğine nazaran muhtelif 
noktalarda hücumlar yaparak Rus 
kıtaatmı bir mıntakadan diğer 

mıntakaya nak,e mecbur etmek 
suretile yormağa matuftur. 

250 Fin Kayakli ilerliyor 

Iielsinki, 28 ( A.A.) - Finlan. 
diyalılar, Salmijaervi mmtakasm
da Ru~lar tarafından vukubulan 
tankların pek fazla miktarda ol · 
masma binaen mukabil taarruz 
teşebbüslerinde muvaffak olma -
mışlardır. Bununla beraber Fin . 
landiyalılar, zayiata uğramaksızın 
çekilmi~lerdir. mmtak.ada çele mu. 
harebesinin en muvafık bir harp 
usulü oldu~u zannedilmektedir. 

Kayaklar takmış olan 250 Fin
landiyalı, düşmanın münakale hat 
!arım ve bilhassa Mourmanska gi
den şimendifer yolunu tahrip et· 
mek üzere So,·yet arazisinde epey 
ilerlemişlerdir. 

Kareli berzahında Sovyet kıta -
atı , halihazırda Viborga 45 kilo • 
metre mesafededir ve bu şehri 

bombardıman etmek için uzun 
menzilli top kullarunalarr ihtimal 
dahilindedir. 

So\'yet tayyareleri, Ladoga gö -
!ünün şimalinde üzerinde kızıl haç 
~~areti mü:~~nmelen görülmekte 
olan bir hastaneyi bombardıman 
etmiş!erdir. 

Öğrenildiğine göre Sovyet t ~Y -
yareleri, cepheden dönmekte olan 
sıhhiye otomobillerini de mitral -
yöz ateşine tutmuşlardır. 

Di.in iki Rus tayyaresi, motör· 
leri fen:l i~lediğinden dolayı Per · 
yaniemi ile KcmijarYi ara<;m:fa 
mecburi olarak yere inmişlerdir. 

Bunlardan birisi tekrar h~wa. 
lanmış \'e kaçmağa muyaffak ol -
mu~sa da ikincisi Finlandiyalılar 
tarafından yakalanmı~tır. 

So\·yet kuwctlerinin başlıca fa. 
aliyeti, ı:areli berzahında olup 
bilhassa üç noktaya müteYcccih -
tir. Bu :iç nokta, şunlardır: 
IIatjalahti gölü. Suavanto gölü Ye 
Paipale n'.!hri. Hiç şüphesiz Rus • 

.lar, Hatjilahtı gölü mınlakasmm 

Finlandiyalıların müdafaa sistem· 
!erinin en zayıf noktası olduğu su. 
retindcki tahminlerinin doğru çı -
kaca~m~ ümid etmektedirler. Fin. 
landiyalılar, bu gölün cenup sahi· 
\indeki muka,·emetlcrinde berde 
,·amdırlar. 

Finlerin cüretkar bir 
hareketı 

Londra, 28 _ Röyter ajansı -
nın Bergendeki resmi mahafilden 
öğrendiğine göre, Salladan ötC'ye 
ilerlemekte olan Alvcladaki Fin
landiya ordusu çok cürctkar bir 
manevraya tevessül etmiştir·. Bu 
ordu Finlandiya hududundan 65 
kilometrcı mesafede bulunan Sov-

yet arazisinjeki Kande gölleri 
mm takasına kadar ilerlemek ve bu 
suretle :r.lurmansk dcmiryolunu 
kesmek istemektedir. 
Şunu kaydetmek lazrmclır ki 

Petsamo civarındaki Sovyet kıtaa
Lı bilhassa Aleksandrovskdan ve 
}.lurmansk'dan deniz yoluyla iaşe 
edilmektedir. Bu iki şehir demir • 
yolunun ötesinde bulunmaktadır. 

\'akıa Finlandiyalılar böyle bir 
manevrayı tahakkuk ettirecek 
miktarda kıtaala malik olmadıkla
rını teslim .ediyorlar, fakat buna 
teşebbüs edileceğini de söylüyor
lar, 

Vaindlo adası :B'inlandiya körfe
zinde şimale doğru en ilerde bulu-
n'.ln Estonya adasıdır. Bugün Rus
ların işgali altında bulunan Fin-
landiyaya ait Suursaari adasmın 

45 kilometre cenubu garbisindedir. 

Kareli berzahında göğüs 
göğüse bır harp 
llebinki, - Finlandiya tebliği 

Kareli berzahında devam eden 
Sovyet taarruzunun göğüs göğüse 
cereyan eden şiddetli birçok mü-
sademelerden sonra Finlandiya kı-

. taatı tarafından püsküriiiltlüğUnü 

kaydetmektedir. 
İki Rus bölüğü iluna edilmiştir. 

Kızılordu, Suvanto gölünün buzla-
rı üzerinde birçok ölü bırakmıştır. 

Şark cephesinde Lavoni gölünün 
şimallnde keşif kolları şiddetli fa-
aliyet sarfetmiştir. Lieska, şarkın
da Adari civarındaki Sovyct ara-
zisinde müsademeler cereyan et -
mektedir. Lieska şimali şarkisinde 
Kikivaara civarında diişman hu -
duda kadar sürülmüştür. 

Denizde düşman tayyareleri sa
hil hedeflerine müteaddid defalar 
ve devamlı suretle küçük taarruz
larda bulunmuşlardır. Finhi.ndiya 
sahil istihkamları Kareli berza -
hında kıtaatın yapmış olduğu ka-
rn harekatını takviye etmişlerdir. 

Ha va ela Kızıl ordu tayyarelerinin 
faaliyeti gerek memleket dahilin
de ve gerek cephede çok kesif ol-
muştur. Müteaddid Finlandiya şe-
hirleri bombardıman edilmiştir. Si
vil ahaliden birkaç kişinin yara • 
!andığı ve maddi hasarın pek az 
olduğ-u söyleniyor. Yalnız Lahtide 
belediye dairesi ateşten zarar gör
müştür, 

Muhtelif birçok noktalarda Sov-
yC't tayyareleri sivil halka mitral
yöz ateşi açmı~tır. Cephede Rus 
tayyarelerinin bombardımanı pek 
cüz'i hasara sebebiyet vermişi ir. 
l<'inlandiya tayyareleri keşif uçufj
ları yapmışlar, düşman lıatlarının 

derinliğindeki askeri hedeflere ta
arruz etmişlerdir. Dokuz Sovyet 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Sovyet kıta l arı önünde 
kadın ve çocuk ar 

Loııclra. 28 - l<'inlii.ndiya umu
mi karargahından grlen bir haber
de, So,·yetlerin kıtaatın önüne bir 
çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 
sivilleri koydukları bildirilmekte • 
dir. 

Danimarka zab tleri 
Fınlan iyaya gi tmekten 
menedildi 

R oma, 23 - Papa, İtalya a. 
razisi il:.: Vat;k;ın'ı ayıran hudut 
üzerinde Rcma valisi tarafından 
kar§ılanmış ve vali bu ziyavretin 
tarihi ehemmiy.::tini kayd.::den kı-
sa bir nutuk söylemiştir. v 

Papa ve maiyeti yolda kıtaat 
t;ırafmdan selamlanmıştır. Kıta . 

atm arkasını kalabalık bir halk 
kütlesi doldurmakta i<li. 

Papanın maiyetini nazır Kardi. 
nal Magliore ve 4 O kadar yüksek 
şahsiyet teşkil etmektedir. 

Kraliyet sarayına Papa ve K ra. 
liyet bayrakları çekilmiştir. 

Papayı sarayda İtalya Kral ve 
Kraliçesi ile Veliaht ve Prenses 
Piemont, Kont ve Kontes Ciyano 
istikbal etmiştir. 

Papa, bu ziyaretinde İtalyan 

hükümdarlarile uzun bir müla . 
katta bulunmuştur. Müliikat es -
nasında Kraliyet ailesi kendisin~ 
takdim edilmiştir. Ziyaret bir sa. 
at kadar sürmüş, müteakiben Pa. 
pa Vatikan'a dönmüştür. Halk 

Papayı hararet le valkışlamıştır. 

Bir Papanın İtalya Kralım zi
yare.ti hadisesi 69 senede nberi 
ilk defa vaki olmaktadır. 

Zıyaret resmi .mehatilde 
ıyi karşılaadı 

Londra, 28 - Papanın İtalyan 

hükümdarlarına yapacağı ziyare t 
Vatikan ile İtalyan devleti ara • 
sındaki münazaanın kati olarak 
nihayet bulduğu suretinde te liik. 
ki edilmektedir. 

Papalı ğrn gazetesi olan V os
servatore Romano, Papalık ıle 

İtalya arasındaki ihtilafın nasrl 
muslihane halledilmiş olduğunu 

tebarüz ettirmektedir . 

mi ona en göz kamaştırıcı nimetle
rinden biri olan treni geçen sene 
bu aylarda verdiği zaman güzel 
Erzincan milli bir heyecanla coşu

yor ve do~u bölgesinin başladığı 

sınırda bir mamure olmağa başlı

yordu. 
Daha yirmi gün evvel Milli Şefi 

bir yurd mesihi sıfalile misilsiz 
lt'zahürler içinde karşılıyan mes'ut 
f;rzincanlılar şehirlerini az zaman 
zarfında Ankaralaştırmaya söz 
veriyorlar ve milli kabeye doğru 
dönerek and içiyorlardı. Ancak 
bir ıoenc süren bu kısa saadet dev
resinin meçhul bir gecesi ve saa
tinde bu mes'ut Türk beldesi gü
nahı olmıyan bir (Pompei) hara
besi manzarasını aldı; zaman, me
kan, niyaz bilmiyen ve çok defa 
kendi bedialarına karşı dahi hissiz 
kalan tabiat yurdun bu cennet kö
şesini bir yer üstü mahşerine dön
dürdü. Türk vatanmm hemen her 
tarafından maddi sarsıntıları du
yulan katil zelzelenin manevi dar
beler i istisnasız olarak her Tür
kün yüreğinde derin bir yara aç
mıştır; bu itibarla bugün bütün 
yurd milli bir ıstırab ve matem 
içindedir. Yurdda değil bir kasa
ba, bir köy, bir mahalle veya aile
nin, hatta bir ferdin felaketi dahi 
milli bir hassasiyet uyandırır. Hal
buki bugiln yıkılan, yanan, beşik
teki nevzadından hasta yatağında
ki ihtiyarına kadar bütün çocukla
rı ölen ve yaralanan Erzincan, 
Tilrk tarihinde ve coğrafyasında 

hususi bir kıymeti haizdir. O, uzun 
zamandanberi kahraman Türk or
dusunun mühim bir merkezini teş
kil etmektedir. Senelerce burada 
askeri idadi ve harbiye birçok gü-
7.İ ·~ kahramanlar yetiştirmiş ve şu 
anda dahi, yaralı sinesinde bir 
(şehitler medfeni) halinde tıuıtdığı 

ya koşan ve bu şerefi imtihanla 
kazanan Türk çocuklarının coşkun 
heyecanına yakından şahid oluyor
dum. Bugün o saktın maddi Yarlı
ğı (şchidler makberi) olacak ka
dar manevileşmiş ve ilahileşmiştir. 

Bugün yüzlerce muzta.rib memle· 
ket anaları ve babaları gözyaşı ile 

taııan bir ruh halinde Erzincana 
dönmtiş bulunmaktadır. Binaena
leyh Erzincan alelade bir köy ve
ya kasaba olmaması itibarile miııt 
ıstırab çok umumi ve derindir. 

Onun Vaskird, Tilhas, Ci-

Diğer taraftan Giornale D' ita. askeri okul dola)'lsiyle orduya sa
lia gazetesinde de Gayda, bu ha.

1 

yısrz subay vermiştir. Ordunun kı-
disenin tarihi ehemmiyetind::n r' 'fterinde (Erzincan) künye-
bahsediyor ve diyor ki : "an muhtelü rütbedeki su-

min gibi gül bahçeli ve iri sal
kımlı ba.ğlariyla bütün şirin köy
leri madde unsuru itibarile yerin
dedir; coşkun Fıratla meşhur 

çağlayanı yine çağlamakta berde
vamdır; münbit ve güzel ovası yi
ne ayni bollukla Türk vatanına en 
nefis mahsullerini verecektir. Ni
hayet yıkılan evler, çöken çalıla
rın çoğu eski zamandan yadigar 
kalma eserlerdir. Cuınhuri;•et re. 
jimi çelik iradesilc zaten modern 
bir Erzincan mamuresi vücuda 
getirmek azmindedir. Bugün varlı
ğına acıdığımız taş, tahta ve de
m:~ gibi duygusuz ham maddeler 
değildir; bugün bir vatan parçası
nın binlerce ccna bedel olar.ı ma
nevi felliketi için yeis tutuyor ve 
ağlıyoruz. Fakat hayat felsefesi
nin en tabii tecellisi ve ehven te
sellisi fC'l~l:etlcr karşısında kader
d ve metin olabilmektir. Bin bir 
ıstıraba karşı milli metanetle dur
muş ve yaralarını sarmış olan 
Türk milleti bugünkü yarasını da 

elbet saracak, madde ölçUsü ile 
kapatacak ve az zaman zarfında 
şark bölgesinin sınırları başında 

yine mes'ut bir Erzincan mamure
si kuracaktır. 

Bu ziyaret bugün A vrupada 
harp meselesile katiyen aliikadar 
değildir. H arp İtalyayı ve K at.:>· 

lik kiliseyi aym duygularla mü. 
tchassıs olarak bulmaktadır. 

biller arnsında da gitmek istiyen
ler pek çoksa da, milli müdafaa 
nazırı, hu talebleri is'af etmemiış

tir. Bununla beraber, son günler
de 300 drn fazla Danimarkalı. Da-
nimarkada seferberlik ilan edildiği 
takdirde' derhal dönecekleri hak ~ 

kında bir taahhillname imzaladık
tan sonra, Finlandiyaya hareket 
etmiıılerdir. Dün iki ihtiyat tayya
re znbili Finlandiyaya hareket et
miştir. 

Sta linin bir kararı 

Ci~a - Moskovadan alınan ha
berlere göre Stalin, her ne paha
sına olursa olsun Finlandiyalıların 

mukavemetlerini kırmak için Man
nerheim haltı üzerinde en güzide 
Sovyet kıtaatından 800.000 kişilik 
bfr k;;. vYetin tah_şid edilmesini em
r:!t;;ıı~· ir . 

l• 

ı ve generallerin fazlalıı;ı 

. le şayandır; milli felaketten 
bir g-ün önce tesadüfün mes'ut bir 

Yiyecek azlığından dola vı . 

Sovqet kıtaları 
arasında karı- · 

şıklık mı çıktı ? 
S tokholm , 28 (A.A.) - Murmansk'dan bil :iirildiğine göre 

yiyecek fikdanından dolayı Sovyet kıtaatı arasında kargaşalıklaı.· 

çıkmıştır. 

Liberallerin organı olan Da gen-s Nyheter, Finlandiya me5elesi 
hakkında İsveçte yekdiğerine ~uhalif ikl cereyan bulunduğun~ı 
yazmaktadır. Efkarı umumixenin bir kısmı, İsveç'in Finlandiya'ya 

ancak doğrudan doğruya müdahale etmek suretile yardımda bulu. 

nabileceği mutaleasındadır, diğer bir kısmı ise, R us • Alman mi. 
sakınıri ihmal edilmiyecek bir vakıa olduğunu ve harp halinde 
İsveç'in kendisini mfrdafaa için bütün efradına ve malzemesin e 
muhtaç olacağını ileri sürmektedir. 

B u gazete, netice olarak, gönüllülcri:ı techiz ve teslihinin 
kolaylaştırılması lazım olduğunu yazmaktadır. 

Sovyet - Alman ekonomik müzakereleri 
Rus tebli[ i 

Bem, 28 (A, A.) - Sovyctler 
t\losko\ ::ı . 28 (A. A. ) - Lenin- Birliği le ekonomik müzakerelerin 

ceklir. 

grıtd mmlaka.sı erkanıharbiyesinin 

J{opcmhag, 28 Finlanı.liya tebli~i: 

icrasına memur Alman komisyonu 
Moskovada tak riben 3 hafta kala-

Diğer taraftan Alman maden, 
kimya ve kereste sanayiine m en
sub şeflerden mürekkep 22 kişi 

ik bir grup da bugünlerde r esmi 
.\iman komisyonuna iltihak et
mek üzere Moskovaya hareket e
decektir. 

cephesinde döğüşmC'k üzere her 27 I\5.ıııınuP-vvelde hiçbir mühim 

gün Finlandiyaya Danimarkalı gö- ı haci!se vukuu haber verilmemek-
nüllü kafileleri hareket etmekti' · - tedir. Sovyet tayyareleri keşif u-
clir. Gerek faal, gerek ihtiyat za- çuşları yapmı§lardır. 

eaktır. 

Bale'de çıkan National Z<'itung 
gazetesine nazaran, komisyon bazı 
Ru.s sanayi eehirlerini ziyaret ede-



MiLLET FELAKETZEDELERiN 
YANIBAŞINDA 

Bütün yurd tek bir vücud halinde zelzele mınta· · 
kasına ananevi şefkatini döküyor 

Her vilayet ve her kazada 
yardım kolları kuruldu 

§arki Anadolunun bir kısmmı 

tamam1yle tnhrib eden zelzele fe
l!kcUne yurdun her tarafındnki 

vatandaşların gerek hususi, gerek
se res.mi teşekküllere yardım su
retile koetukları memnuniyetle gö
riılmcktedir. Dün öğleden itiba
ren herkes bu milli acıya kıır§ı a
yaklanmış, ve elinden geldiği ka
dar hUküınete müznhir olarak 
yardıma. yetişmek için seferber 
olmuş bulunuyordu. Şehrimizde za. 
bire borsası hasılatından 5000 li
rasını fcUi.ketzcdelcre tcbcrrU et
miştir. 

Yorgancılar cemiyeti fcliıkct sa
hasına yorgn.nlnr göndermcğe ka
rar vermiş, bunlar bugUn hemen 
yola çıkarılacaktır. 

Ticaret odası ve Milli saruı,>i bir. 
liği tüccar ve sanayiciler arnsmdn 
bir iane listesi aç~tır. 

Sanayi Birliği fııbrikatörlerlc ve 
sanayicilerle temasa geçtiği gibi 
biltUn snnayicllerimlz de feluket -
~ede knrde~lcrimize yardıma ha -
%11' olduklarmı bildirmiıılerdir. 

BiltUn esnaf cemiyetleri yar
dana hnzırla.nmnktadır. 

Aynca Heybeli deniz harb oku
lu yılbllŞI için tcrtlb ettiği eğlence 
masrnflarmı tasarruf ederek milli 
yardım komi~ etnrlııe vermiştir. 

'On.lverslte gençliği de kendi nra
larmda. toplanarak felaketı.edelere 
ne seklide yardım yapı1ması ın -
mngeldfğtnl konu§ttlU!!lar ve efkarı 
umumiyeyl hnmlnınak için arala
rında bazı karnrlar vermişlerdir. 

Gençler yardim komite 1 
emrinde çahşmağa hazır> 

Unive?'!lte gençleri dileklerini 
fU maddelerde tesbit ctmfelcrdir: 

1 - 'Oniversitc ve yüksek tah
sil gençliği, !clAketzedelere yar
dan için Milll Yardım Komitesinin 
tcrüb edeceği her yetdo bil!ill ça. 
Irşmaya amadedir. (Enkaz kaldır -
mnk, yeni inşaattıı çalışmak gibl) 

2 - İstanbul eğlence yerleri (Si· 
nema, tiyatro, gııtino ve saire) 
asgari ilç gUn azami bir haftalık 
klrlıırmı felüetzedelere talı!is et
melidir. 

3 - MJJH plyankonun yılbaşı 
tertibinin kArı felAketzedelcre tc
berril edilmelidir. 
~ - Bilftmum ticaret mllessese

lerinin sermayeleri nispetinde bir 
meblA.ğı ticilen kızılaya vermeleri. 

5 - Askeri ve sivil bilfimum me
murların maaşlarından muayyen 
bir mebldğm kesilerek yardım 

bekliycn yurttaşlara. tahsisl • 
6 - Postn idaresince kararlaş

"tlrılacak bir kıymette (Felakctze -
delere Yardnn) pullnrınm bir ay 
:mUddetle kullanılması. 

Diğer taraftan bilhassa felaket 
>nmtakasnıa ynkm yerlerde ve en 
acele bir şekilde yardım yapabi
lecek vllAyet ve kazalar derhal 
faaliyete g~Ur. Bu hUBUBta. al
dığmıı:z malumatı aea,ğıdn neeredi· 
yoııız: 

Erzurumdan bir sıhhi 
heyet Erzincaoa gitti 

Erzurum, 28 (A.A.) - Yer 
uraıntısrnın Erzurumda sebebi
yet verdiği felaket haberi burada 
duyulur duyulmaz vali vekili Hil
mi Balcı'nın riyasetinde belediye 
reisi ile ticaret odası reisi ve sıh. 
hat müdüründen mürekkep bir 
yardım komisyonu teşekkül et
miştir. Hemen bütün halk büyük 
bir alaka ile ve clinıde bulunan 
imkanlar dahilinde para, eşya, yi.. 
yeeek ve saire teberru etmekte. 
dir. 

Askerler karla kapalı 
yoHarı nçıyor 
Sh us, :!8 (A.A.) - Vlllı.ycU-

miz fı;:inde hnrekeUnrzdan mU
tecssir olan mmtakalardakl 
feHl.ketzedelcrc yardım için 
bUyUk gayretler sarfedilmck
tedfr. Ilir taraftan Zara, Hafik 
kaza merkezlerine imdadı sıh
hi heyetleri ile lUzumu kadar 
çndır, battaniye, yiyecek ve 
giyecek gönderildiği gibi di
ğer tarnft.An kar ne nrtuıu bu
lunan Zara - Suşehri yolu ile 
Koyulhisar • Sivas yolunun a
çılmasına çalışılmaktadır. Bu 
mesaiye nskcrt kuvvetlerimiz 
ele lştlrO.k oylemektedirlcr. 

Hafik J\aza mcrkezllo 11.>sllc 
nahiyesinin zeızcleclen mutces
slr olan köylerine yolJarm 
knrla örtUlU bulunması dolayı
slle Slvastnn yardımda bulu
nulamamaktadır. Du köylere 
yardım, Tokattan temin edil
mek Uzercdir. 
-Kızılay şubelerjnc 
gönderıJen eşyalar 
AnkAı·a. 28 (A.A.) - Milli 

Yardım Komitesinin TeşekkU
ıu Ankarada, lstanbulda, ,.o 
yurdun en uzak köşelerine va
rıncaya kadar her tarafta bU
yUk memnuniyetle karşılnn
mrştır. Para, yiyecek, giyecek 
vo yatak takımı yaı·dımı yur
dun her tarafından Kızılay şu • 
bclerinc gelmeğe bnşlnmıştır. 

Zonguldaklılar 35000 
lira verdıJer 
Zonguldak, 28 (A. A.) - Bu-

gUn partide yapılan toplantıda fc
likctzcdel re yardıma. kanır 'VE ril
ıniş VC' komısron ilk yardım 0 1a • 
rıık derha.1 Kızılay emrine 35 bin 
lira tevcll )lemlştfr. 

Kayseri halkının yardım lan 
luıyıscrl, 28 (A.A.) - Buı;Un 

Partide yapılan toplantıda. fc
ldkctzcdcler içfn mnddl yar
dım temini, yatacak ve yiyecek 
eşyo. tedariki ve fell1ketzedcle· 
rln bu mevsimde çadırlarda 
k::ı.lnmıyacakları gözönUndc tu
tularak, !eH\kct mmt::ı.kasın
dan bin nurusun Kayscrldo 
barındırılmaları fmkfinı tetkil~ 
edilmiş ve bunların Kayserlyo 
nııkledilme1erı için alft.kadar 
makamlar nezdinde tcşehbUs
lorde bulunulmuştur. 

Ziraat bankaları 
tediyatta bulunacak 
Ankara, 28 ( A.A.) - Başve. 

kil Dr. Refik Saydam, üçüncü 
ve dördüncü umum müfettişlik. 
lerle Ankara, Erzurum, Erzin. 
can, Sivas, Kayseri ve Malat}'a 
vilayetlerine bugün ver
diği bir talimatta, hiç vakit 
kaybetmeksizin masraflara kar. 
f)ıhk olmak üzere mahalli zirn. 
at bankalarının valilerin emri. 
ne tediyatta bulunncaklarmr, 
vfüiyetler kendi asgari ihtiyaçla. 
rı için elzem olan e.ıda madde. 
!erinden fazla olanlarnu derhal 
ve bila.fasrla Erzincana sevket. 
melerini ve vilayetler biribirle • 
rine nazaran ihtiyacı göz önün. 
de tutarak kendilerinde olmıyan 
malzeme ve maddeleri diğer en 
yakm vilayetlerden temin etmek 
suretile sevkiyatı inkıtaa uğrat
maksızın idame eylemelerini teb. 
liğ etmiştir. 

Mec1İ9 namına 20 bin lir:ı 
.Ankara, 28 (A.A.) - B. M. 

Meclisi Reisinin riyasetinde o
larak dUn akşam teşekkUIUnU 
haller verdiğimiz ~Ulli Yardım 
komitesi faaliyetine başlamış
tır. Birinci taksit olarak Mec
lis namınn 20 bin lira. Krzılnya 
yatırı l mışur. 

Gıyece~< ve yiyecek 
fahrıkatörleri top!amyor 
Şehrimizde yiyecek ve giyecek 

maddeler yapan fabrikaların sa -
hibleri bugUn saat 15 te sanayi 
birliğinde büyUk bir toplantı ya

(--:-- _ ................................................................................ , M i 111 Şef O i yar bak ı r d 8 

ı K o ~ o o a · v 1 Döyarbak .. , 26 (A.A.) -Rd. Cumhu«dsimiz, öğle Y""'~ 
l Ankara ve lslanbulda yapılaca~< 1: ~i:U::s!s~;~~~~~~· sşaea:r:~~ ~e~u:'ci :a~e~~şl!~ e;7::r~~ 
f muvasalat etmiştir. doğru yola çıkmışlardır. 

ı teberruları kabul ediyor ı • * * __./ 
i v Elazığ, 28 (A.A.) - Geceyi Ed ·ıı d 

Ani.anı, 28 (A.A.) - Kızılay merkezi rel8Uğindeı:ı: istasyon önünde hususi trende remı e 8 
Yurdun her tarafında bUyUk acı ile karfl1lıınıın son zclzcledo fcltütctc gesiren Milli Ş:fimiz sahahleyin 1 d 

uğrayan yurddqlarnnı:za yardım olmak Uzero ı;erck mıı.l ve ı;ercksc pıırıı 9 da şehre çıktılar. istasyondan çay ar taş 1 
olarak teberruda bulunma!;: isteyen hayırsever ııe!ka.W ha.lkmuzm bu asU dördüncü umumi müfettişlik ko. jdl) 
nrzula.rmı karşılamak maksa.dıle §Chrln Uç eaaslı merkezlı:ıde teşklltı.tunızın, nağına kı:dar olan caddenin iki (Battaraiı l inC i,tiJi 
nıakbıızlarım:z mukabilinde tebcrnııarı almaya llm::ı.dc bulunduğunu s:ıyın f • . 

1 
d' il .. 

1 
kıldığından ve sular şosayı .Lfi 

AnknraWara bildiririz. tara ına ıntızam a ız muş o an ettiğinJen Zeytinli. kızıtçeliv, 
E§ya \"e para tebcrrU! rlnl kabul edecek merkezlerimiz ~ardır: mektepliler ve halk Milli Şefimi- . ıefl" 

Güre ve Altın- Oluk nabıfe. ·~;o 
ı - Postane caddesi Yağcızado apartmanında Kızılay merkezi telefon ze karşı büyük tezahürde bulun. ~17 

20:>. dular. muvasalat kesilmi~tlr. Bir l'1 ıcı<· 
2 - Samnnp::ı.znrmdn. c. H. P. Dumlupmar nahiye rncrkezlı:ıdc Kızılay suyun cereynnma kap1lara1< 

heyeti. İnönü, konakta Tunceli ve Ela. bolduğu bildiriliyor. __../ 
a - Yeı:ılşehlrdc Emniyet meydanmd:ı C. H. P. vllltyet merkezi bina_ zığ vilayetleri erkanını kabul et- -----------

sında KIZil::ı.y heycU. Telefon 5585. tiler. Umumi müfettişlik konağı 

İstanbuldaki yardım merkezleri 
Tilrklye Kızılııy OcmlyeU l~nlnönil Ka7.asmıb.n: 
Türkiye Kızı:ay Cemiyeti Emlnönn kaza şubesl Er:ı:lncan \"e lıavallsin· 

de hAdls olan zelzele :f'clıutctı dolayısllo yardıma k~c.ıık hayır sahiplerinin 
tebcrnılarmı nş:ığtda. ynzılı adreslerde ka.tn ka.zn ve nahiye merkezJerlndc 
kabul eylemekte vo zelzele mmtakasındnkl en acil yardmılan icraya ba§lı. 
yan Kızılay Cemiyeti Umumi merkeziı:ıc günU gllnllnc göı:ıdermektedlr. 

Aynl?L zelzele ha\'allsindekl yurttnşlarm muhtaç olabilecekleri yeni ve 
lmllanılmı§ her tnr~li eşya ı.ıckllı:ıdo vaki olacak tebcrrular da kabul edile_ 
ccktlr. Yurdda,ıanmrzın nakld vo 1!11Y& şeklindeki teberrularmı nşağtda ya. 
zıh mahallere g6ndcrmclerlnl veya nml{buz mukablllı:ıdo nlmmak Uzcre ka
za tnerkezlne telefonla haber vermelerini rica eyleriz. 

1 - Kaza merkezi, Sirkeci Liman han birinci kat (Telefon 21035) 
2 - Alemdar Nahiye merkezi, Alemdar SoğukçC§me Alayk6şkUn ıe. 
3 - Beyazıt nahiye merkczl Vczı:ıecller MalQlgo.zllcr Cemiyeti b!U~lğlnde 
4 - KOçQkpazar nahiye merk~I. Unkapanı Ze;>TCk caddcsl No. 24 
6 - Kumkapı nahiye merkezi, Kumknpı Nlşaı:ıcadn. C. H. P. ı:ıahlye 

nıcrkezlnde. 

6 - Çar§ı nahiye merkezi, Kapalıtıı~ı içinde. 

önünden otomobillerine binen 
Reisicumhur, Elazığ çarşısının 

başına gelmişler ve oradan itiba. 
rc.n bütün çarşıyı yağan kara 
rağmen yaya olarak dolaşm: lar. 
dır. Belediyede şehir işlerini, vi
tayette vilayet işlerini tetkik bu. 
yuran Milli Şef. tümen kararga. 
hını ziyaret ettikten sonra şehir 
sinemasını görmüşler ve buradan 
kız enstitüsüne gitmişlerdir. 

Enstitü:fo bir saatten fazla 
kalarak Tunceli kızlarının yetiş
tirilmesi mesele~ile uzun uzadıya 
meşgul olmuşlardır. Sınıfları ve 
atölyeleri birer birer gezmişler, 

çocuklardan sualler sorup izahat 
almışlardır. 

Felaket sahas n a 
son haberler 

(Baş tarafı 1 lnclde) 
Girc...,unda .-ımdilik tesbit edilen 
rakam HOO-ö1tidilf. Yozgatta ye.. 
niden 120 C\i in yıkıldığı bildiri! -
mi~tir. 

Zelzelenin en fazla tahribat 
yaptıjı Erzincan ile muhaberat 
temin edilebilmiştir. Fakat henüz 
rakamlara istinat e::ten malftmat 
almamamı~tır. 

Yalnız dün geceye kadar yol • 
culardan gelen malQmata göre, 
yüzde dok'"ana kadar çıkan tele -
fat ve hasar yekunu bu sabah ge. 
len resmi haberlerle yüzde elliye 
kadar düşmüştür. Bu nisb~tin da. 
ha da düşmesi ümit c::lilme!<.te:lir. 

Vekıller zelzele mmta· 
kasma hareket etti 
Ankara, 28 - Dahiliye Vekili 

Faik Oztrak ve Sthhiyc Vekili 
Doktor HulUsi Alataş, bu sabah 
saat 9,40 trenile felaket mıntaka. 
sına gitme:<: üzere Ankaradan ay_ 
nlmışlardır. lki Vekili, ic;tasvonda 
Başvekil Doktor Refik Savdamla 
icra vekilleri heyetinin diğer aza. 
sı l'h'll'"lamıştır. 

Dahiiye Vekilinin 

beyanatı 
Kays<!Ti, (Vekile refakat ulen 

arkadaşımızdan) - Zelzele mın. 
takasına giden Dahiliye Vekili 
Faik Oztrakla konuştum. Dedi ki: 

•·- Sarsıntı olan mahal valile. 
rine birer telgraf çektim. Zelzele. 
den kurtulanların, yaralıların ha. 
~·atlannm korunmac;ı i~i üzerin1e 
en acil ve zaruri tedbirlerin alın • 
mac;un bildirdim." 

V ekıller Sıvasta kaldı 
Sivas, 29 (Zelzele mıntakos:Tta 

giden muhabirimiz:!en) - Dahi 
liye ve Sıhhiye vekilleri aldrkları 

te1graflann tetkiki neticesinde 
yardım işlerini idare için şimdilik 
Sıvasta kalıriağı kararlaştımuş. 

tır. 

Erzurumdan çıkan Slhhi imdat 
treni Tmtceli istasyonuna kadar 
gekbilmiş, bir köprünün bozuk. 
luğuridan yoluna devam edeme
miştir. Malzemesi Erzurumdan 
göderilen kamyonlar Erzinca. 
na sevkolunmuştur. 

Mersin, Adana, Malatya, Si. 
vas, ve Diyarbaılur, Elazığ, Kay
seri ve Hatay vilayetlerince her 
gün muntazaman hazırlanacak 

2500 zer kilo ekmeğin Erzincan 
istikametine sevki temin edilmiş. 
tir. 

Erzincan askeri ortaokulunun 
Konyaya nakli kararlaştırılmış -
tır. 

Muhtelif kazalarda 
zayiat mıktarı 

Ankara, 28 (A.A.) - Zelzele. 
den milteessir olan mıntakalar
dan zayiat miktarı peyderpey gel. 
mektcdir. Fakat bunlara istinat 
ederek aşağıda verdiğimiz rakam. 
lar muvakkat olup icabına göre 
tahkik ve teyit edilecektir. 

ı - Sivas vilayeti: 
Hafik kazasının 1spile nahiye

sinin merkezimle 200 yaralı var
dır. 13 ev kısmen yıkılmış, Oktu. 
ron köyünde ise 3 ev tamamen 
harap olmuştur. 

Bayburtta. 16 ölü, 70 yıkılmış 
ev tesbit edilmiş, Pirput köyünde 
ise 16 ölü bulunmuştur. 

Zara kazası köylerinde hasarat 
kat'i olnrak henüz tesbit edilme
miştir. 

Zara merkez kazasında maale • 

Al ~illllll!!-1 
r BUGUN TAKs· 
16] MA TtNELERDEN 1 rn 1 

tTiBAREN Sinemasında il 
~REŞAT NURi GONTEKIN'in ölmez eseri~ 

1 

sef 1500 ölü vardır • 1000 ev yı. 
kılmıştır. 

Suşehri merkez ve nahiyelerin· 
de 150 ölü, 50 yıfalmış ev vardır. 
Kaza merkezinde nüfus zayiatı 
az olup yıkılan evlerin adedi de 
1 O dan. ibarettir. 

Şarkışlada 2 kişi ölmüş, 11 ev 
yıkılmıştır. 

Kuyuluhisar kazası merkezin
de maalesef hasar çoksa da zayi. 
at miktan heniiz tesbit edilemo· 
miştir. 

Bu rakamlar Sivasta saat 1.30 a 
kadar tesbit edilebilenlcrdir. 

Erzincana geliı:ıce hasar ve za. 
yiatın p::k mühim olduğu anla. 
şılmakt::ı ise de henüz: kat'i ola· 
rak ter.bit edilememiştir. Yardım 
ve kurtarma ameliyesi bütün faa· 
liyetiyle devam etmektedir. 

Tercan kazası köylerinde 6 ö. 
lü, 8 yaralı vardır. Evler tama· 
men yıkılmıştır. 

Trabzon merkezinde bir ölü, 6 
yaralı vardır. 2 ev tamamen, 24 
ev kısmen yıkılmı~tır. 

Trabzonun merkez köylerinde, 
l öld vardır, 7 ev kısmen yıkıl
mıştır. 

Vakfıkebir kazasında, merkez. 
de ölü ve yaralı yok ise de 31 ev 
tamamen, 20 ev kısmen yıkılmış· 
tır. Köylerinde 4 ölü, 35 yaralı, 
tamamen yıkılmış 20 ve kısmen 
yıkılmış 8 ev vardır. 

Maçka kazasında hasar azıdır. l 
ev kı&men yıkılmıştır. 

Giresun vilayetinde hasar faz
ladır. Fakat orada da miktar he. 
nüz tesbit edilmektedir. 
Yukarıda bildirdiğimiz gibi. 

verdiğimiz rakamlar icab na görı
ileride tahki kve teyit edilerek 
vatandaşlarımızın ıttılama arze
dilecektir. 

Turhalda 9 ölü 15 
yaralı var 
Turhal, 28 (A.A.) - Dün sa. 

bah burada beş altı saniye süren 
bir hareketiarz clmuştur. Uç ev 
yıkılmış ve birçok binalar da ha· 
sara uğramıştır. 

Dokuz ölü ve l 5 de yaralı var
dır. Civar köylerde sarsıntının 
tahribat yapıp yap;nadığı hakkın. 
da bir malCımat yoktur. 

Yozgatta 
Yozgat, 28 (A.A.) - Dün sa. 

bah bütün memlekette hisscdil. 
miş olan yer sarsıntısı Yozgat ~e 
mülhal:atında da duyulmuştur. 

Madende imdı:ıdı sıhhi binası 
çatlamış ve Sorgun'a bağlı Daıba· 
na köyünde birkaç hane otunılil
mıyacak derecede hasara uğra. 

Beş Balkanlı tüccaf. 
Almanyaya satmak içi 

mal almağa geldif ef 

Almanlarla memleketimiz ~ 
sında yeni ticaret anıaşnı:ı ~ 
henüz yapılmamış olmasıtı ti! 
buradan mal topla.'ll:ık stJfC 

1 
vaziyetten istifade ctm~ i:ıte) .• 
Balkanlı firmalardan iki YııfF 
lav ve üç Bulgar taciri bu'. . 
konvansiyonel trenile şehrttıl! 
gelmi§lerdir. e 

Bu Balkanlı tacirlerin roe~. 
ketimizde satın alaca~darı eıt1 . 
yı kendileri mem!e.'lcetleri r~1~ 
Almanyaya sevkelmek için pıl 
• ~ •ıe!li 

sada tetkikat yapacakları so> 
yor. 

gelen 
da beş yer sarsıntısı hisscclil 
tir. 1Ik zelzele 20 saniye ~ 
sürmüş ve oldukça şiddetli 
muştur. tçkalenin bir kısıt11 
varları, bir cami minaresiyle 
ğcr b:r caminin de şeref ~İ, ~ 
evlerin bahçe duvarları ytkıl 
tır. Gümrük dairesinin çatı51 
men zarar görmüştür. 

Malatyada 
B. e Ankara, 28 (A.A.) - iJ 

rilen malfun:ıta nazaran Mal• 
da biri 27 günü saat 22.15 Ô: 
ğerleri bu sab:ıh saat 3.30. · 
6.10 da dört harekctiarz 01111 
tur. Hasar yoktur. 

Malatya, 28 (A.A.) - pUıı 
rada Erzincanın maruz kaldı~ 
13.ket d\lyulur duyulmaz (el~ 
zedelere ilk yardım olmak 9 
Malatya belediyesi tarafındaıt 6JI 
zincana trenle 1200 ekmek ' 
derilmiştir. 

Erzi ~canda sarsıntı 

devam ediyor Si!, 
Erzincan, 28 ( A.A.) - :J 

sıntı hafü olarak devam eW.ı 
teclir. Şehirde yıkılmamış .:.ıt< 
hemen hemen kalmaınW.ı 
Şehrin blitün sokakları en1f eJI 
doludur. Bu enkazın temiıletl' 
mesi ameliyesi henüz bitnı ~ 
ğinden hakiki ölü ve yaralı ~~ 
tarının tesbiti bugün için 
kansızdır. 

Şehrin nüfusunun ma.ıl1 
mühim bir kısmının yaralı ~·FJ 
ğu ve ölüm mikarmın da >~. 
bulunduğu • anlaşılmaktl 
Çarşı tamamile yıkıtrnıŞ 
kısmen de yanmıştır. Kur ""' 
ameliyesi her taraftan b~ 
yardım kuvvetlerile süratle 
vam etmektedir. 

Sivas, 28 ( A.A.) - Bu s~ 
istasvondan Erzincana bit 
dat treni tahrik edilmiştir. i 
trende 300 amele ile sıbbİ tc 
dat malzemesi, kamyon ve 0 

mobiller ve bir çok ekmele 
lunmaktadır. 

Barındırı'amıyan1ar b 
:kaza'ara naklolunııca1'~ 
Ankara, 28 (Hususi) -

zele mıntakasındnki vaıue;, 
lfı.ket mmtakalarmda misJv · 
larak barmdmln.mıyan aile~lf 
zelzeleden masun kalmış § 
kasaba ve köylere nakille 
hemen başlıyacaktır. 

Y ıktlan bır köprn 

Sıhhat müdilrünUn riyasetinde 
üç ld3idlr. İki hastabakı bir 
kadrosundan milrekkep bir heyet 
derhal Erzhıcana gitmiştir. 

mıştır. 
pac:ı.klardır. Toplantıda felakctzc- tki çocuk ile bir kaclımn enkaz 
delere derhal battaniye fanila ~ Yüzlerce Figür~ Ralduueler, Çengiler, Dcrvi~ler fi alt•nda kaldığı bildiriliyor. 

l~rzurunı, 28 (A.A.) - }. 
nan mnHlmata göre dün kil t \ 
rekctfarz neticesi geçit fi! l 
yonundakl kBprUnUn yııtılff' 
sı yilzUnden dun akşam :fJ ecl 
rumdan kalkan trenin ~~I~ '-tı 
istasyonunda. kaldığı ve :f.Jt 111 \ 
canla demlryolu muvasalıı91 ~ 

le 2 bln de ekmek gönderilmiş. 
tir. 

çorab, konserve ve rıal~e gibi gi: ~Musiki : ART AKI CANDAN • KPUCELLI ~ Trabzonca 
yecek ve yiyecek maddeler g!Sndc- ı a 111\vete"': EKLER JURNAL son dünya •e Harp H~r~rleri .~ Tr:i>zon, 28 (A.A.) _ Şehri-
rltrnesi tesbit oluna<".aktır. a ınııınıımıngmu~ı Dıııı-- Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 suare 9 dn~~Jll!illlffil1. j mizde 27 sabahı iki ile üç arasm. 

bu suretle fnkftaa uğrndt~1 

laşılmaktadır. 
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Cuhi korkunç rüyasını anlalirken 
gözlerinden ateş püskürüyordu 

5 2 6 Tarihinde 

Bir zelzelede 200,000 • 
&PPAL 
NOGUIUI 

şum· denebilecek bir 
sessizliğe büründü Ben Cuhinin bu astk suratından 

gene kocalarından birinin kurban 
edileceği zehabına düştüm. Fal".at 

Cuhi (yapacağun şey) dey~ 
birdenbire heyecana dü~tüm. Zira 
onun bu vaziyette yapacağı §eYi a. 
Ş<Jğt yukarı kestirebiliyordum.E· 

kişi ölmüştü 
°l'üıü sertti; cizgileri daha kati- 1 Lip g~ti. Yelkenler hafif hafif yap

. şti. Bugün berrak mavi otan raklandılar. 

erinde ise garip bir parlaklık, - Allahtan birdenbire patlanu. 

uniyet hissediyordu; önün
bir mücadele beklediğine sevi. 
Ordu; hayatın bir ~ suyu gi· 

tiikseldiği büyük, milhim an· 
ndan birini ya~amak üzere ol· 

• nu duyuyor ve heyecan hisse. 
ordu. 

~ir defasında. yavaş yavaş üıe
. doğru gelen fırtınaya far

olmıyarak alaylı, meydan 

Yan bir kahkaha fırlattı. Onu 
de o günkü gibi gözümün 

karşısına dikiJ.mjs bir cüce 
duruyordu. Akıbete meydan 

:Yordu ve korkusuzdu. 

utfak kapısına doğru yürü· 
içeriye seslendi: 

Ahçıbaşı:, bulaşığını bitirince 
lazım olacaksın. Çağnlmca 

en koş! 

zerine takılı kalan hayran 
lerimin farkına varınca: 

Hump., dedi, bu sermesti şa· 
tnkini de bastırır. Omer Hay· 

bu ıevki kaçırdı. Hatta onun 
atı yanın kaldı direbilirim. 

u ara.da gökün garp tarafı da 
ştı. Güneş artık gözden 

işti. Saat öğleden sonra iki 
Ötesinden, berisinden morum. 

l~ık. hfiımelerile yırtılmış bir 
Uk içinde kalmıştık. Bu mo

ıiyalann içinde Kurt Lar
. yüzü parıl parıl yanıyordu. 

l'alimde, o parlak ve renkli ı· 
adeta onun başının etra. 

halelendiğini görüyor glbiy-

· · Meta meşum denebi· 
bir sessizliğe bürünmüştü. 

etrafta, yaklaşmakta olan 
~e hareketin bariz alametleri 
ı. Sıcak tahammül! ersa bir 
gelmişti. Alnında biriken ter 

lerin!n süzülerek burnumdan 
ığıru duyuyordum. Bayıla· 

libiydim. Uzanarak parmak.. 
tuttum. 
am o sırada ilstümilzden ga· 
hafif bir bava nefesi geçti. Do
tarafından gelmişti. Tıpkı bir 
tı gibi geleli \"e geçti. Yelken· 
kımr!damamıştı bile, lakin o.. 
l1izfim hissetmiş ve serinleml§· 

urt Larsen yava, sesle: 
Ahçıbaşı, diye seslendi. 

omas Negriç korkudan büs· 
Un sararmı~ yüzünü kaptana 

rdi= 
Baş bumba makarasını laç-

et ve bumbayı aktar. Rilzg!r 
urduğu vakit makara~'! çeker, 

gerersin. Eğer yanlış bir 
parsan bu son ~-anlışm ola. 
• anladın mı? 

ı Mister Van Veyden, siz de 
etkenlerini aktarmağa hazır 

Ondan sonra hemen fırlar 

~ 
yelkenlerini fora e::Ierslniz. 
ne kadar çabuk tutarsanız 

l o kadar kolay olur. Eğer 
rbaıı canlı davranmazsa vu· 
~ keratanın kafasına t 

~
lana yapılan komplimanın far

ydım, çünkü bana verilen ta· 
ti bir tehdit takip etmemiş.. 

~
sırada geminin başı şimali 

istikametine müteveccih bu· 
ordu. Kaptanın ml!{sa:iı ilk 

ti ile geminin ba~ını savurmak 
lpupaya düşmekti. Biribirini 
rı.n ild Ji1zdt nafa.i. daha , .. 

yor, mister Van Veydent 

Bunu, büyük bir hararetle ahçı 
söylemişti. 

Fırtınanın böyle adım adım ge
li~ine ben de ınüteşekkirdim. 
Çünkü bütün yelkenlerimiz fora 
iken ani bir fırtına patlarsa hali· 
miz ne olacağını düşilnebilecek ka· 
dar denizcilikten anlarnağa başla. 
rmştım. Nefes halinde gelen esin· 
tiler sıklaştı, sajanaklar şeklinde 
gel.meğe başladı. Yelkenler doldu 
ve Gbost yürüdü. Kurt Larr.en is· 
kele alabanda etti, yavaş yavaş 

döndük. Şimdi rüzgar taın arka· 
mızdan esıror ,.c gitgide kuvvet. 
leniyordu. Başyelkenlere şiddetle 

çarpmağa başlamıştı. Geminin 
diğer taraflarında olup bitenleri 
görecek vaktim yoktu, lak.in rüz· 
garm baş ve mayestra yelkenleri 
ilzenndeki tazyiki deği~r de~lş
mez teknenin yana yattığını his· 
settim. Flok, kontra flok ve lstral. 
ya yelkenleri beni adamakıllı me, 
gu1 ediyordu; işimin bu kısmı bit· 
tiği zaman Gbost da bütün iskota· 
lan sancak taraf mda ba~lı olarak 
kıç omuzluğundan aldığı rüzgar· 
la cenubu garbi istikametine doğ. 
ru koşmağa başlamıştı. Sarfetti· 
ğim enerji ile nefes nefese oldu· 
ğum halde dinlenmeden hemen 
gabye yelkenlerine tımıanmağa 
başladım ve rüzgar şiddetini art· 
tırmadan bu yelkenleri de fora et· 
meğe mu,vaffak oldum. Sonra mü· 
teaki p kumanda için kıça koştum. 
Kurt Larsen manevrayı beğendiği· 
ni gösterir bir baş işareti yaparak 
dümeni bana terketti. 

Rüzgar mütemadiyen şiddetini 
arttırıyor \Te deniz kabarıyordu. 

Bir saat dümen tuttum. Her an 
iş biraz daha zorlaşıyordu. Böyle 
bir havada rüzg~ kıç omuzlu. 
ğundan alarak bt• kadar süratle 
seyrederken dümen tutmakta 1>2k 
tecrübem yoktu. 

- Dürbünu alarak yukan tır
man ve sandalları bulmağa çalış. 
En az on mil yol yaptık.Şimdi tse 
on üç mil yapıyoruz. Koca tekne 
yürümesini biliyor. 

Güverteden yetmiş kadem kadar 
irtifaı olan prova ko:\tesine kadar 
tırmandım ve oturduğum yerden 
aşağı baktığım vakit kendtmi 
Gbostun ta.r..ıa.men haricinde imiş 
gibi hissettim. Teknenin bembeyaz 
köpükler arasında aldığı keskin 
şekli olduğu gibi görüyordum. 
Sanki hayatla dolu imiş gibi sula· 
n yarıyor, bata çıka ilerliyordu .. 
önümdeki bomboş denizi ~rarken 
endişe ile düşündüm: Eğer adam· 
larııruzı kurtarmak istiyorsak çok 
çabuk davranmalıydık. 

Deniz o kadar kabarmıştı ki 
şimdi bile ortada sandal kaldı. 
ğından şüpheliydim. O ufacık tek· 
nelerin bu müthiş rüzg~ ve deni· 
ze mukavemet edebilecekleri bana 
imkan dahilinde gözükmüyordu. 

Rüzgarla beraber gittiğimiz i· 
çin onun tam kuvvetini hissetmi. 
yordum. lak.in hazan kocaman 
bir dalganın üzerinden aşıyor ve 
birdenbire yana yatıyorduk. O za· 
man güvertenin sancak tarafı su· 
ya gömülüyor ve üzerinde yapışık 
durduğum direk rüzgar üstü tara· 
fından birdenbire rüzg~ altı tara. 
fına doğru tğiliyor, ben de sanki 
kocaman ve ters bir pandülün u. 
cundaym1şım gibi, ba,clöndürücü 
bir süratle havada belki yetmi~ 
kadem bir mesafe kate:liyordum. 

(Devaıru var) 

işi anladık: 

Memleketimiz bilyük bir fela.. 1 nunda Balikesir vilayetinde ... 
kete uğradı. Müthiş bir zelzeie dek civarındaki Gündoğan köyO • 

Cuhi o ·gece müthiş bir 
gönnüştü. 

Kendisine rahatsız olup olma. 
dığını sormam üzerine rüya gör-

rüya ğer hakikaten bu rüya ile cinler 
ona ayni zamanda yapması la· 
zımgelen şeyi de ihsas veya em
rediyorlarsa hapı yutmuştuk! Zi. 
ra cellAt kadının bu vaziyette ya· 
pacağı şey herhalde bizleri tebrik 
etmek değildi: 

düğünü söyledi ve keyfini fena 
halde kaçırmış olan bu rüyayı 

anlattı. 

Cuhiyi bu kadar küplere bindi· 
ren korkulu rüya şuydu: 

Cuhi rüyasında Pelinuyu gör
müştü! Pelinu beni elimle kendi. 
sine içirdiğim esrarlı ve efsunlu 
bir suyu içer içmez derhal aya· 
ğa kalkmış, saçları topuklann::!a 
ilah gibi bir dilber oluvermişti. 

Ben o vakit, birdenbire Pelinu· 
nun ayaklarına düşmüşümt Son· 
ra ikimiz biribiriınlze sarılarak 

Cuhinin kabilesine gelmiş ve ka. 
bilenin reisi olan Dumgbala ile 
Cuhiyi bir ağaca gerc:!trip kanlan· 
oı ölüm böceklerine emdirtmek 
suretile onları idam ettirmişiz! 
Ondan sonra Pelinu g~ip kabile 
reisi olmuş! 

Cuhi bana bu korkunç rüyası· 
nı anlatırken gözlerinden ateş 

!Jşkırıyordu. 
Ben rüyayı gayriihtiyaıi gülerek 

dinledim. 
Fakat Cuhi hiç gülmüyordu. 

Bilakis gülüşüme fena halde sinir· 
leniyordu. Onu teskin etmek için: 

- Cuhi! Çocukcasma bir rüya 
görmüşsünl Bundan ne çıkar? de. 
d1m. 

Fakat Cuhi dudaklanıu ısrrdt: 
-Asla! diye bağırdı. Rüya bize 

cinlerin hayatt olmadan evvel gös· 
termeleridir! Onlar bana ne olaca· 
ğmı gösterdiler.! Bu bana yapa· 
cağım şeyi de göstermiş olmalan 
demektir! 

Cuhiye yaklaştım. Bütün ciddi· 
yetimi üzerime toplamıştım. 

- Pekal!, Cuhil Cinler bu rü· 
ya ile sana ne yapacağım ihs:ıs e. 
diyorlar? diye sordum. 

Cuhi yüzüme bakmadı. Başını 
hiddetle öbür tarafa döndürdü. 
Adeta lıomurdanrrc.asına: 

- Ben yapacağımı bilirim! de
ni. 

- Fakat ortada henüz bir şey 
yok ki! Bu bir rüya! 

Ben işin sarpa saracağtnı anla
yınca elli metre kadar uzaktan u
çan bir kuşcağm feda etmek )Azım 
geldi. 

Bir saniye içinde tabancamı 
çekip yabani tavuk olduğunu 
zannettiğim bu zava1lı kuşu, daha 
havada iken yere seriverdim. 

Patlayan tabanca ve kuşun yu. 
varlamşı gerek Cuhiyi ve gerek 
onun cesur erkeklerini yerlerin • 
den birdenbire dehşetle sıçratmış. 
tı. 

Hepsi gayri ihtiyari haykırı~ • 
tı1ar. 

Ben funirc:e bir sesle: 
- Korkmaynuzt dedim. 
Bu kuş Cuhiye rüyasını l'anlrş 

gösteren. ona fenalık }'apınağa 
gelen bir kuştu! Gebertıneğe mec
bur oldum!.. 

Meşhur Macar takımı 

Frenşvaroş bu sabah geldi 
Kafile reisi neler söylüyor 

Futbolcularımızla maç yapmak 
üzere davet olan Macarlarm F· 
rençva.roş ta1amı bu sabahki kon. 
vansiyonel trenile ıehrlmize gel. 
mittir. 

memnuniyetini ifa<le etmiştir. 
Misafir kafile İstasyondan 

doğruca Brlstı>l ()teline gitmi§tir. 
Macarlar, burada ilk maçlarmı 

muhtelit talaınmııtla yarın yapa. 
cakla.Ildır. 

İkinci maç pazart ilçüncüsU 
pazartesi gUnil yaprlacaktrr. 

Kafile reisi Dr. Toth, kendiai· 
le görüşen bir rnuharririınize 

maçların neticesi hakkında timdi
den kat'i bir !ey söyliycrniyece • 
ğini büyük bir tavazule ifade 
etmiştir • 

memleketin büyük bir k.rsmmda 
bir çok vatanda~lamruzın haya· 
tına maloldu. 
Aynı felakete uğrayan Erzin. 

can hariç olarak zebcle nunta... 
kalcırmıda şimdiye kadar 1313 ölü 
359 yaralı tesbit edilmiş l,>ulunu· 
yor. 

Türkiye budutlan dahilinde 
bugilne kadar buna benzer, bir 
felaket görmemişti. Bu felaket 
tarihteki en büyük z e l z e 1 e, 
ler arasına kaydedilecektir. 

Tarihte zelzele felfilc~tlerlnln en 
eskisi en mlithişi 526 tarihinde 
ku bulup bazı muharrirlerin iddi. 
asma göre 120,000 bazılarının 

iddiasına göre 200,000 kişinin 

ölümüne sebeb olan hareketi 
arzdır ki Bahrisefit havzasında 

hissedilmiştir. 

Kurunu vusta ona benzer bir 
baş.ka felaket kaydctmektdir. 

1693 de Etna'nm ayaklarında 
Msine'de vuku bulan hareketi 
arz da çok müthiş olmuş, 6 bin 
insan hayatına malolmu§tur. 

17 55 de Lizbo.n da ayru fe11ke. 
te uğramı,, bu hareketi arzda ö
lenlerin sayısı 30 bini geçml§tir. 

19 uncu asrın son rubunda bir 
çok bilyük zelzeleler olmuştur. 

1883 senesinin 28 temmuzunda 
İşia adasındaki zelzele de 2,313 
ve yine aynı senenin ağustos a.. 
yında Honoy aıdasmda:ki hareket. 
te 80 bin kişi ölmüştür. 

1884 acnesinin 25 inci ldnu
nunda Endülilste olan zelzelede 
745 ölU ve 1,4Z9 yaralı saymıı

lardır. 

1887 setlffln* Nis ile Ceııeve 
a.rasuıda "1lku bulan zelzelede 
631 kiti hayata gözlerini yum. 
muıtur ve 525 ki§i de yaralannııı
tır. 

1891 de Japonyada vulı:ubulan 
zelzelede bir dakikada 7 ,000 kişi 
8lmii§, yilz bin kişi yaralan.mı§
tır. '(,tç kalabalık nüfusla tehir 
harap olmuştur. 
1898 de olan ve ıdeniz altında vu. 
kubulan bir zelzele neticesi sahil 
şehirlerinde oturan otm bin kişi 
biiyük bir dalga tarafından yutul. 
muştur. 

ı 868 de Sandeviç adalann.. 
da mart ayı içinde iki bin sarsm
tı kaydedilmi§tlr. 

1894 • 1310 da f&tanbulda bü. 
yük bir zelzele olmuı ve bu zcl. 
zelede de birçok binalar yıkılmış 
bir çok insanlar yaralanıp ölmüt 
İstanbul halkı aylarca çadırlar 
kurara.lc, açık havada yatmışbr. 

Son senelerde Anadoluda da 
11k, sık zelzeleler kaydedilmekte 
idi. 

BunJann başlıcalan tunlardır: 

nü harap eden zelzele, 
193 ı; sen esinin yirmi yedi mar. 

tında Kı..rsta vukubulan zelzelede 
de bir çok mesken ve ahır yıkıl
mış hayv3.nlar ölmU§, binlerce 
irişi günlerce çadırlarda kalmıttrr· 

19 nisan 1938 de merkezi Ana. 
doluda bir çok yerlerde %elzele 
olmuştur. 

Ankara, Çorum, Tocya, Çan. 
kırı Kayseri ve Konyada bu ha .. 
reketi arz pek şiddetli hinedit • 
miştir. 

Kırşehirde 10 köy yılahmJ. 

200 kişi ölmüştür. 
Bu zelzele kurbanlarmm saym 

binden fazlayı bulmu~tur. 

23 nisanda biten zelzele o tarihe 
kadar 38 köyil harap etmittlr1 
340 köy de yan yıkılmı§tır. Yr. 
kılan binaların sayısı binleri at
mış, yerlerden kaynar sular fıt. 
kırmıştır. 

19ı9 sen~inin en büyük rehe. 
lesi 23 eylUJde İzmir ve havali· 
sinde tahribat yapımş olan bnyllk 
bir zclzeledir. Dikilide bir ıı-Unde 
51 sarsıntı hi~dilmiştir. 

Uç köy harap olmuı 100 e• 
yıkılmış yalnız Dikilide ölenlerin 
sayısı elliyi geçmi§tir. 

Fakat tarihi kan§tmhğmm .a.. 
man görüyoruz ki Tilrk toprak. 
lannda bugüne kadar fecaati bu 
kadar gilmullü olan ve blltihı 
memleketi bu kadar bilyük bir 
mateme düşüren son zelzele fe~ 
laketi gibi müthit bir zelzele kay. 
dedllmiş değildir. 

Çerçeve 
Gilzide Edip ve aŞir Necip 

Fazıl Kısakürck'in. bir kaç ay 
evvel gazetemizde intl§at' eden 
fıkralarından seçilmiş lmnnlu 

ı O formalık nefia bir cild ~ 
ve kitap halinde çdtauıtır. 

Bu yazılannda vakalan ve ht
diseleri üstad bir kaltmle tefrih 
eden Necip Fazıl aynca edebiya.. 
tımıza revk:al!de muvafık nesir. 
parçalan da hediye etmigtfr. 

Kitabın ismi (ÇerçeYe) & .. 
Semih Ltitfi kütüphancalnde ft 
biltiln kitapçılarda bulunan esed, 
okuyuculanmıza hararette ta~. 

siye ederiz;. 

1 Dr. iRFAN KAYRA 
RöNTG~N MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha· 

1 
neıi karş11ında eski Klod Fa· 
rer 11okak No. 8 · 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 
...... . ; ( . --

Bu Macar takımı, geçen sene 
Orta Avrupa gampiyo.n'll idi. Bir 
müddet evvel memleketimizi zi· 
yaret eden Yugoslav futbolcula. 
nnı sıfıra karşı sekiz kolle yen • 
miştir. Bu da, gelen Mı.car oyun· 
culannın beynelmilel lcrymetleri. 
nln çok yüksek olduğunu ve bu. 
rada yaıpacalı:lan maçlann çok 
heyecanlı ve ehemmiyetli olaca
ğını göstermeğe kifidir. 

Macar kafilesi 18 kişiden mü. 
rekk~ptir. Avruparun en ta.nın· 
mış merkez muhaclmi Şarosi de 
gelenler arasındadır. Bwılann 

hepsi beynelmilel maçlara gir • 
tniı mC§ohur oyuncularidır. 

Misafir oyuncuları karşdayan.. 
lar arasında olan eski Fenerbahçe 
antrenörü Şving'de Macar fut· 
bokulannın Avrupanm başlıca ve 
en kuvvetli oyuneularmdan ol. 
duğunu söylemekle üade etmi~. 
tir. 

1935 &en.esinin sekizinci kanu. r•••••••••••• 
C..:ocuk ff•klmt 

Dost ve misafir fut'bolcular, 
Sirkeci garında Beden Terbiyesi 
Genel Direktörülüğü İstanbul 
bölgesi futbol ajanı Kemal Ha • 
lim ve bölge erkiru tarafından 
kar~rlanmı!J, kafile reiısi Dr. 
Toth'a bir buket verilmiştir. 

Kemal Halim kısa bir nutuk 
söyliyerek misafir takım ''H<>j 
geldiniz I" demiş ve Türk sporcu
larile yapacakları karplaşmalarda 
muvaffakıyetler tememü etmiş 

tir. 
Dr. Toth ...el"dili cevapta l1r;.; 

milletin yakınlığından ve dostlu. 
fundan bahsederek Türkiyeyi d· 
yaret ve Türk futbolcularile maç 
ya~ fusatını buldu1dan i~in 

Macarlar, şebrimi!'deki maçta
n tamamladıktan 11onra Ankara. 
ya giderek gelecek aynı altıncı 

ve yedinci günleri orada tda nd 
maç yapacaktır. 

Kafile ,erefine gerek teta:nn>ut, 
gerek Ankarada müteaddit ziya. 

ıu ıekilde tesbit edilmiştiir. 
Birinci maçı Aıdnan Akın, ikin. 

ci maçı Fefik Ostr.an ve üçüncll 
maçı da Ahmed Adem idare ede. 
cektir. 

Her ha.kem, kendi maçının 

yan hakemini istediği arkadaşları 
ıeçmek suretile tayin edecektir. 

Bu hafta yapılacak 
mektep maçları 

{etler tertip edilecektir. Bu hafta yapılacak otan mek-
Macar talamı, tehıimizde ya· teb maçları Kadık8yle Şeref Sta. 

pacağı illı: maç, ıu kadro ile çı. dında oynanacaktır. 
kacaktır. Kadıköy maçtan: 

Kaleci: Palinkaş, Hamoçi, Boğaziçi • Vefa. HakeıL: Re-
Haf, Polgar, Soyka. La.z&r, Sa. fık. 

ruJi, m Muha.cimler: Kişel, San'at • Haydarpafa. Hakem 
Saruşi I, Yakop, Ortolay Gemay. Refik. 
Maçların hakemleri Şeref stadı: 
F. T. C. ma~Jarıru idare edecek htanbul _ Hayriye. Hakem: 

halıemler P'ederatıyon ta.rafından Sami. 

Or. Ahmet Akkoyunlu 
l'nk~lm • falımhane Palas No. 4 

Pazardan maada her iOn 
~ııat 15 dl'n ~onra. reıeıon .. ............. .. 
Spor Eğitmen Kursu 

imtihanları bitti 
Spor eğitmen lrunu imtt'lıan • 

tarı bugUn bitmiş, kursun birinci 
devresi nihayet bulmuştur. Ya • 
rın saat 10,30 da Çengelköyilnde 
ki Kaleli tdmanevinde kurı me
zunlarma merasimle diplom.alan 
verilecektir. 

Merasime, f stanbcl nlia, ko. 
mutanı, parti •e halkevleri. spor 
klilplcri başkanları. Univc:ıiıe 

rektö:-ü ve şcl-.rimizdeki mrb.lt • 
br d3vetlidirler. 

Dipfom:ı tcvziind'11 ~et ]t..n 
talebeleri !ir ç.olı spor~ 
yapacakJ.udlr. 
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LiRAYA 

Fnı,IT"er, Şlpr, Skandal. Yasemin. 

I.rylfık, 5 bahar ~tce~-t, J\r~p döc:in, 

S,unr dö l',:ı.rf, RcYdor, l\lcnekşc 

:.okula 

SABAH, OGLE ve AKŞAM her 
yemekten sonra günde 3 defa d isleri-

nizi fırçalayınız. ~ 

BAŞ, D i Ş 
NEZLE, GRİP 

ROMATİZMA 
NEVRALJİ 
KIRIKLIK 

ı-JH~i!RKıN 
BAYAN 

POKER Traş Bıçakları 
dünyanın en iyi traş 

bıçakları dır. 

traş bıçakları geldi. Her 
yerde bulunur, · marka

sına dikkat ediniz. 

KIŞBAH-
ÇESINDE 

YEGANE ses yıldızı 

Afi 
Her akıam •~nslanna devam etmektedir. 

Okuyucu Bayanlar: Faide, l zmirli Meliha, Ayda, 
Mukadder. Saz heyeti: Kanuni Ahmet, Kemençe 
Aleko, Klarnet Şükrü, Piyanist Yorgi, Darbuka 

H. Tahsin. Okuyucu: Numan ve Mustafa 

MACAR KADIN ORK ESTRASI 
ve MACAR VARYETE 

ve BALETİ 
YILBAŞI GECENiZ! ho§ça geçirmek için Be. 
yoğlunun y~nne aile kazinosu olan K R l S · ı 
T A L' de mnsalannızı §İmdiden tedarik ediniz. 

Tel. 40099. 

29 -12 - 939 Cuma 
12.30 Progrnm, ve memleket s:ı:ıt 
a~·nrı, 12.30 Al:ıncı \"C meteoroloji 
h:ıherlcri, 12.i>O Türk müziği (l'I.) 
13.30 • 14.00 Müzik: Jl:ırif müzık 
(Pi) •• 18.QO Program, 18,05 memle
ket saat nynrı, ajans ve meteoroloji 

h:ıberlerl, 18.25 Türk müziği: F:ı. 
sıl heyeti, 10.10 Kontı';mn (Milli 
kahramanlık mcnkıhcleri). l !l.2:> 
Türk müziği, Çalanlar; l\em:ıl Sey
hun, Tiefik Fcrs:ın, Cc,•dct Ç:ığl:ı, 
Bns:ın Gür, 1. - Oku)nn: Senı:ıh:ıt 
Ozdenses, Azize '!'özem. 
.. ~ 91hlf;i: Tnnbur ve 

b11lfıımı fle O)Un h:ı..-aları. Hefik 
Fers:ın Ye ~neli \'nvcr Ataman. 20.10 
Temsil: CQrOm Ye cez:ı (Yazan: 
Dostoyevsky. Tercüme eden: Reşat 

Yem Neşrıyat 

YENİ ADAM 

Yeni Adam bu hafta çıkan 

26 ıncı sayısı ile yedi yaşına gi
riyor. Bu sayısında çalı§ma fan. 

llyetini ve yazı kadrosunu oku. 

yııcularına takdim eden gazete 
Fikret anketine gelen cevapları 

neşre devam ediyor. 

Nuri r.üntckln). 21.10 müzik J\iiçiik 
orkcstr:ı. !.:2.00 Ml'mkkct s:ı:-ıt n\ :-ı
rı, Ajaiıs lı:ıberlcri, Zirııat, Eslınııı. 

talı\·Il6t, Kambiyo • nukut l.ıorsası. 
(Fiyat). 22.20 Müzik: Mozart, Ku
artl't fo nı:ıji.ir <Olma ile) (Pi.), 
22.40 Müzik Cnzh:ınt (Pi.), 23,25 _ 

23.30 Yarınki program ,.c kapanış. 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilit· 

·• • :·,,...' '":: , • "•' .. _·,~· .. ~·w ... •· .-··-:,. • ı·,,.,;:., :,~.-,\:-' • .. ·,, ... . . . . : . ;\·.·".,..,...: .. .. ··.. ~ .. 

ı - şıırtnamesi muclbiııce 12-12·939 tarihimle kapalı zarfla ihale edi
leceği ııa.n edilmiş olan ı adet çuval :yıkama makinesine talip zuhur etmedi
ğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminatı 390 liradır. 
III - Pazarlık 8·1-940 pazartesi günU ıaat 16 da Kabata.şta levazım ve 

mUbayaat şubesindeki a'ım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - şartnameler herglin stizU geçen şubeden para.sız alınabilir. 

v - MUnakasaya lşUrak edecekler fiyatsız fenni teklltıerinln ihale gü
nünden bir hafta evveline kadar tetkik edllmek üzere lnhisarlar Umum 
MUdUrJUğU müskirat fabrlkA.!a.r .,ubeslne vermeleri ve tekliflerinin kabulü· 
nU mutazamnun vesika a\ml\ları ltızımdır. 

vı - MUnakasaya girecekler yüzde 7,!'S güvenme paralarile birlikte pa
zarlık için tayin o:unan gUn ve aaatte mczkOr komisyona gelmeleri ll!n 

olunur. (10774) 

Tokat Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

ı - Tokat _ Turhal yolunun 244 +277-244+927 kilometreleri arasın. 
da yaptırılacak parke kaldırım ve beton turutvar inşaatı "226'11ı" lira (13) 
kuruş ke1'ft ve projeleri mucibince 2(}-12-930 na. 20-1-940 tarihine ka_ 

dar bu tllr ay zattrnd:ı.kl hnftalann pazartesi ve -per~embe günlerinde pazar_ 
lığı Tokat vl!Ayct daim1 encUmen salonunda yapılmak üzere eksiltme pazar
lığa birakılmı~tir. 

2 - İlk teminat 1698 lira 98 kuruıtur. 

3 - Pazarlığa ~Urak etmek isteyenler Tokat nafıa mUdUr!Uğüne mu_ 
ıacaatla ehliyet vesikası alacaklardır. 

4ı - Ticaret Odasında kayıt!I bulunduklarına dair ayrıca bir belge daha 
ibrazı mecburidir. 

l5 - Her nevi rUsum, gazete, ll!n Ucretı Uzerlne ihale olunacağa aittir. 
6 - Keşi!, proje vesaireyi görmek ve daha fazla malOmat almak iste_ 

yenlerin her gün vilayet da.imi encUmenlne mUracaat etmeleri !Uzumu llfln 

olunur. (1072'!) 

ırr:ıt: Cez .. ır aevdalan ve KUtUk prona .. 
\ lf, ı.ı.K: Tatlı hayal. 
AA RA \": Tuzak. 
st'.\IF.P.: Oç ıı:ızıar bllJl1d.\1ler, 
T AKSIM: T .. p&l'Çaıı 

LALE: Gece JUlll ıı:oııtuı. 

'11.011: Blldlrmemııtır 

'""' \ Rl'Aı Karar ıccul 
Al.KAZ"R : Kızıl ıı;Olge 
~IK: Olldınnmıhllr. 
Asnı : EndUIDı ı:eeelerl ve Lorel narcıı P•rl· 

lor dl)'llnndA. 
ş.~RK: l,!lkaı;o yanıyor v. Ganı:-tırln karııı 

r \-': Zoraki ıı~ ... gı)ven fedaileri 
AKi S: Vatan lıutttl ... Zoraki Uktr 

l STA NB U L 
rı.rtı\R: ICadtıılar haplshanuı ve ·vatan 

ıı:urtaruı u!llıı 
çr~'ııınnı.tT.\ : Yqamaıı: uvkllr n 40 !ılı 

l<adııı. 
AT.AK: Kadınlar haplıbaııuı ve Yataıı kur· 

taran ulan. 
"lr.r,1: Towun pau (T'D.r'l< nımıı Yt Honnlulu 
TURAS: LlıU, Uarlo ııt:at1lan170r n ral<&• 

lıınmıyaıı haydut. 
ntı.u.: l'IU\'CH fedatl~rl CTllrkço) •• GUı•I 

Hırt 
AT.r.\rOAR: Toıun pa•a flllrkç•) n Honolutu 
..,f:"I f~h-.cı. ı ı Ka11rı:a. 
Alir.CNı CŞrh~mlnln~rı: Blk!lrmrmlstlr, 

B EŞ iKT AŞ 
<:Ul\T r.: ırart Ant1JV11n•t <Tllrk(t), 
<;J;S: Mar1 .Antuvanrl !Tllrkc:e) 
Cl'ZT.L: IJç.~ıı donanma •·• ).lnrlla l\'.lrra. 

K A DIK O Y 
il\ 1 r.: Toaunpıı'" (Tllrk(O 
<:fRF.\"\"A: B•taktıon• cocuJu Ye Ba.r lr•'1ını 

tiSKtl D AR 
il \l.E: Gu•~•z ıul••n !tı1lkçr) 

BAK I R R O V 
)ftl,Tf\ Ani: ?.eyneblm CTUrlıc•> n Cttte 

kııtıller. 
B \ 1nn ı nıtı11rmeml!ttr. 

SEHIR T iYATROSU 
nu sece 20.30 <la 1'c
pcp:ı,ı nraın kı~mı: 

YR!.P,tZE 
• • • 

J\orıırıli h'lmı: IKIZT.IW 

---o---
JIALK OPERETİ 

nu :ıkş:ım s:ı:ıt !) d:ı 
Zozo D:ılnı:ıc;lıı ~on 

temsil GiT l~AT • 

İstanbul DördUncll lcrır. lll emurlu_ 
fundan: 

939/4013 No. lu dosyada mahcuz 
olup paraya çevrilmesine karar ve
rilen Aga Baltık markalı altı lAm • 
balı radyo makinesi açık arttırma 

surctile 3/1/9-10 çarşamba gUnU sa:ı.t 

H ile 16 arasında Sandal Bedc.tte 
nlnde satışa çıkarılacağı ve o gü~ 1 
tekllt olacalt bedel muhammin kıy -
meUnln yüzde 75 1nl bulmadığı tak • 
dlrde 5/1/940 cuma gUnU ikinci art. 
tırma. surctıte aynı saatte ve aynı 

yerde satılacağı ııa.n olunur. 
(23083) 

1stanbulda MahmutpD.:§ada 225 nu. 
maralı mağazada trikotaj ticarctlle 
işUgal eden lbrahlm Fevzinin esbabı 
matlubu ite konltordato akdetmek U.. 
zere Yaki talebi İstanbul tcra Ha. _ 
klmliğinee muvafık görUlerck bu 
babta. kcndlsino lkl ay mllhlet verit. 
mi§ ve 1sta.nbulda 4 üncO Vakıf Ha. 
nında. 3 Uncu katta avukat .Methi 
Salt GOran komiser tayin kılınmış 

olduğundan mumaileyh İbrahim Fev
zlden alacaklı olanların bUcUmle ve. 
saiki ile birlikte tıı.rllıl llAndan ili • 
barcn yirmi gün zarfında komisere 
müracaatla alacaklarını kaydettir _ 
melcri lUzumu bu mllddet zarfında 

mUraea.nt etmlyenlerln konkordato 
mUzakercs!ne kabul olunmıyacakları 

İcra ve lHAs l\:anununun 292 inci 
maUclcslne tcv!ikan llM olunur. 

1-!alkevinde temsil 
Emi11ö11ü lwll:eııinclen: 

füviıni1in C:ığ:ıloğlııııılaki ~alo. 

nund:ı huı.:iin ve y:ırın akşam s:ınt 

17.30 d:ı göslcrit şubemiz tarafın· ! ı.lan (}lıı) ı.li suna) pl)·esl temsil e-
-----------------'--- dllecektir. 
ALEMDAR s i nemasında r.cımek orzu edenıcrın giriş kart. 

TOSUN p AŞA l:.trın1 cviıııi:t. Liirosuııılan nlııı:ıları 
rlcR olunur, 

Türk Filmi 

xo ·:·EVA Kaşeleri 
- . . 

1fer eczanede ora~:._..z_n_ı_~_:--"' ..... -~-===------c:;... 

1 
ESKi v e YENİ ROMATİZMA, LUMBAGO 
SiY ATİK, OMUZ, ARKA, BEL, DtZ, KAi_,. 
ÇA ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şid· 

detli ağ-rıları teskin ve izale eder. 
....... Uıli .. lliııiıilııimiiııılııB ... mıı .. cszı ............. 

G* 

'Ş·rke i ayr·yeden: 
Yılbaşı mUnascbctlyle Paz.ı.r ak~amı tevkn.IAde olarak Rumcii ,·e 

Anadolu iskelelerine uğ'I'amak Uzere KöprUdcn gece ynnsmdan sotı~ 

Yine Pazar ak11amı !evka!Ade olarak Kabe.taştan üskUdara gece )'8 ' 

nstndan sonra 2.30 ve 3.30 da ve üskUdardan Kabataşa 3 ve .t te Arıtıt' 1 
saat 3 te bir vapur tahsis edilecektir. 

vapurları sefor yapııc:ıhtır. -' 

LMA WWW" ti''* 

VA K iT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
T abiler namına dizği işleri alır. 

il! .............................. ~ 


